
Autizmli Uşaqlar Üçün Autizmli Uşaqlar Üçün 
Fəaliyyət CədvəlləriFəaliyyət Cədvəlləri

Bakı – 2021



Autizm Mövzuları
İkinci Nəşr

Autizmli Uşaqlar Üçün Autizmli Uşaqlar Üçün 
Fəaliyyət CədvəlləriFəaliyyət Cədvəlləri

Müstəqil Davranışların Öyrədilməsi

Fəlsəfə elmləri doktoru 
Lynn E. McClannahan

Fəlsəfə elmləri doktoru 
Patricia J. Krantz

Fəlsəfə elmləri doktoru 
Sandra L. Harris, seriya redaktoru

Woodbine House



Bütün hüquqlar qorunur. Woodbine House tərəfindən Amerika Birləşmiş Ştatlarında nəşr 
olunmuşdur. 
6510 Bells Mill Road, Bethesda, MD 20817. 800-843-7323. www.woodbinehouse.com

Konqres Kitabxanası Nəşr Məlumatlarının Kataloqu

Autizmli uşaqlar üçün fəaliyyət cədvəlləri: müstəqil davranışın öyrədilməsi\Lynn
E. McClannahan və Patricia J. Krantz
Biblioqrafik istinadlar və indeks daxildir. 
ISBN 978-1-60613-004-9
1. Autizmli uşaqlar – Reabilitasiya. 2. Autizmli uşaqlar – Təhsil. 3. Autizmli uşaqlar – Həyat 
bacarıqları təlimatları. 4. Həyati bacarıqlar – Təhsil və Tədris.
 Krantz, Patricia J.  II. Başlıq

Amerika Birləşmiş Ştatlarında istehsal olunub.

Autizmli uşaqlar üçün fəaliyyət cədvəlləri: müstəqil davranışın öyrədilməsi\Lynn
E. McClannahan və Patricia J. Krantz
İkinci nəşr, Bakı–2021, 160 səh.
ISBN 9789952543643

© “EVEREST” Nəşriyyat Evi, 2021



Bu kitab müəllim, tədqiqatçı və məsləhətçi 
Prof. DR. Barbara Coleman Etzel'e 

həsr olunmuşdur.

Layihənin Azərbaycanda rəhbəri 
"Birgə və Sağlam" İctimai Birliyinin təsisçisi 

Eynalova Aytən Surxay qızı

Layihə ilə bağlı bütün maliyyə xərcləri 
EKSPRESSBANK 

tərəfindən dəstəklənmişdir.



MÜNDƏRICAT

1. Müstəqillik, Seçim Və Sosial Əlaqə .........................10
• Giriş
• Arxa plan
• Fəaliyyət Cədvəlləri Nədir?
• Müstəqillik
• Seçim
• Sosial Əlaqə
• Hər Birimiz Cədvəllər istifadə edirik
• Kitab Haqqında

2.  Ilkin Şərtlər: Övladım Fəaliyyət Cədvəli Istifadə 
Etməyə Hazırdır? .......................................................21
• Giriş
• Şəkli Arxa Plandan Müəyyənləşdirmək
• Oxşar Obyektləri Uyğunlaşdırmaq
• Şəkil–Obyekt Əlaqələndirmə Bacarıqları
• Əllə İdarəetməni Qəbullanmaq
• Alətlərin İstifadə Olunması
• Xülasə

3. Ilk Fəaliyyət Cədvəlini Hazırlama ............................30
• Fəaliyyətləri seçmək
• Şəkil çəkmək



• Materialları hazırlamaq
• Mükafatları Müəyyənləşdirmək Və Hazırlamaq
• Ətrafın Tənzimlənməsi
•  Sosial Əlaqə Bacarıqlarını Öyrənmək Üçün Hazırlıq 

Etmək
4. Tədrisin Fərqli Yolu ...................................................44

• Niyə Əllə İdarəetmə?
• Öyrətməyə Hazırlıq
• Başlanğıc Təlimatı
• Əllə İdarəetmə
• Mükafatlandırmaq
• Bəzi “Et” və “Etmə”lər
• Mərhələli Yardım
• Görüş Alanından Geri Çəkilmə
• Kölgə Olmaq
• Fiziki Yaxınlığı Azaltmaq
• Yanlışlarla Başa Çıxmaq
• Bir Çox Şeyi Eyni Anda Edə Bilmək

5. Cədvəl Izləmə Bacarığını Ölçmək ............................59
• Giriş
• Məlumatların Toplanması
• Məlumat Toplama Problemlərini Həlletmə
• Məlumatların Qrafiklərini Çıxarmaq



6. Ilk Cədvəl Öyrənildi! .................................................67
• Giriş
• Yeni Fəaliyyət Ardıcıllıqları
• Yeni Təsvirlər Və Fəaliyyətlər
• Yeni  Müstəqillik
• Yeni Problemlər, Bənzər Həllər
• Yeni Cədvəllər

7. Fəaliyyətlər Nə Zaman Sonlanır? .............................77
• Giriş
• Taymerin İstifadəsi
• Zaman İdarəetmə Bacarıqları
• Zaman İdarəetmə Bacarıqları və Ailə Həyatı

8. Seçimi Artırmaq ........................................................83
• Giriş
• Uşaqlara Mükafatlarını Seçməyi Öyrətmək
• Uşaqlara Fəaliyyətlərini Sıralamağı Öyrətmək
• Uşaqlara Özlərini Mükafatlandırmağı Öyrətmək

9. Təsvirlərdən Sözlərə .................................................91
• Giriş
• Yazılı İşarələrə Başlamaq
• Oxuma Bacarıqları və “Ediləcəklər” Siyahısı
• Təyinat Dəftərlərinin İstifadəsi (Ajanda)
•  Yüksək Texnologiyalar Dünyasındakı Fəaliyyət  

Cədvəlləri



10. Sosial Əlaqə Bacarıqlarını Inkişaf Etdirmək ...... 103

• Giriş
• Hələ Danışa Bilməyən Uşaqlarda Sosial Bacarıqlar
•  Bir Neçə Söz Söyləyə Bilən Uşaqlar üçün  

Sosial Bacarıqlar
•  Həmyaşıdları İlə Qarşılıqlı Əlaqə  

Bacarıqlarının İnkişafı
•  İfadələr Səsləndirə və Cümlə Qura Bilən Uşaqlarda 

Sosial Bacarıqlar
• Səsli Və Yazılı İpuclarını Tədricən Azaltmaq

11. Böyüklər üçün Fəaliyyət Cədvəlləri .................... 114

• Evdə Fəaliyyət Cədvəlləri
•  İşdə Fəaliyyət Cədvəlləri 

Motivasiya Sistemləri
• İş Yerində Seçimlər
• İş Cədvəli və Fasilə Vaxtı
• İşdə Problemin Həlli
• İctimai Məkanlarda Fəaliyyət Cədvəlləri
• Fəaliyyət Cədvəlləri və Tapşırıq Analizləri

12. Fəaliyyət Cədvəlləri: Bir Inkişaf Platforması ..... 130

• Fəaliyyət Cədvəlləri Məşğuliyyəti Artırır
• Fəaliyyət Cədvəlləri Problemli Davranışları Azaldır
• Fəaliyyət Cədvəlləri Gənclərə Öyrənməyi Öyrədir



• Fəaliyyət Cədvəlləri Müstəqilliyi Təşviq Edir
•  Fəaliyyət Cədvəlləri Ümumiləşdirmə  

Bacarığını Təbliğ Edir
•  Fəaliyyət Cədvəlləri Gənclərə Bizim İstifadə Etdiyimiz 

İşarələrdən İstifadə Etməyə Kömək Edir
13. Problem Həlletmə ................................................ 136

• Əlavələr
•  Əlavə A – İlkin Bacarıqlar Məlumat Formaları
• Əlavə B – Düymə ilə Aktivləşdirilmiş Səsyazıcılar
• Əlavə C – Səsli Kart Oxuyucular
•  Əlavə D – İzləmə Cədvəli Məlumat Formaları 

Istinadlar ..................................................................... 153
Yazıçılar ....................................................................... 157



8 | 

Ön Söz

Autizmli gənclərə cədvəllərdən istifadə etməyi öyrətmək həyə-
canverici bir məşğuliyyətdir. Biz onların müstəqillik yolunda at-
dıqları addımlardan məmnun olur və bacarıqlarına heyran qalırıq. 

Bu kitabda bir çox gənc və onların ailələrinin uğurları qeyd 
edil mişdir. Kitab hal-hazırda şəkil-obyekt-yazışma bacarıqlarını 
öyrənən kiçik uşaqlara, həmçinin, təcrübəli cədvəl istifadəçiləri 
olduqdan sonra, dövlət məktəblərinə daxil olan, bu bacarıqları sı-
nağa çəkən, ev tapşırıqlarını və məktəbdə baş verən dəyişiklikləri 
idarə edən məktəblilərə həsr edilmişdir. 

Kitab müdaxilə almasına baxmayaraq, ev işlərində kömək et-
mək, öz əmlaklarını idarə etmək və sosial qarşılıqlı əlaqələrə baş-
lamaqla ailəsinə töhfə vermək istəyən hələ ixtisaslaşmış autizmli 
uşaq və yeniyetmələrə həsr edilmişdir. Şəkilli və ya yazılı fəaliyyət 
cədvəllərindən ustalıqla istifadə edərək, dəyərli töhfələr verdik-
ləri ev və ictimai iş yerlərində müstəqilliklərini dəstəkləyən au-
tizmli böyüklərə (bəziləri indi 40 yaşlarındadır) həsr olunmuş-
dur. Uzun illər ərzində təcrübə və məlumatlarını gənclərə evdə, 
qohumlarının evlərində, baxça və ya məktəbdə; ibadət yerlərində; 
diş və uşaq həkimlərinin ofislərində; parklarda, oyun meydança-
larında və restoranlarda; hətta ailə tətilləri zamanı fəaliyyət cəd-
vəllərindən istifadə etməyi öyrədən valideynlərin və mütəxəssis-
lərin iştiraklarına görə minnətdarıq. Burada izah edilən müdaxilə 
strategiyaları, dostlarımız və həmkarlarımız Qriqori S.MakDaff 
(Gregory S.MacDuff) və Edvard C. Fenskinin (Edward C. Fenske)  
qarşılıqlı çalışmalarının məhsuludur. Onlarla uzunmüddətli əmək-
daşlıq əlaqələrimiz elmi məlumatlarla dəstəklənən təsirli müalicə 
sistemlərinin davamlı inkişafının əsasını təşkil edir.
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Biz Uşaq İnkişafı İnstitutu (IWRD), Polşa, Gdansk və Türkiyə-
də Otizmin Erkən Diaqnoz və Təhsili Fondu (TOHUM, İstanbul) 
olaraq Türkiyənin valideyn və mütəxəssislərinə bu kitabda istifa-
də olunan şəkilləri təqdim etdiklərinə görə təşəkkür edir, onların 
nailiyyətlərini qiymətləndiririk.
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1. Müstəqillik, Seçim Və Sosial Əlaqə

Tim
Elen əllərini çənəsinə qoyub 3 yaşlı oğlu Timə baxırdı. O, yeni 

oyuncaqlarla əhatə olunmuş yerdə arxası üstə yerə uzanıb, rit-
mik olaraq stulun ayağına təpik vurur, zümzümə edir və tavandan 
asılmış işığa baxırdı. Onlar tədris sessiyasını yenicə bitirmişdilər 
və o, tanış əşyaların şəkillərinə işarə və bəzi səsləri təqlid edərək 
yaxşı çıxış etmişdi. Ancaq tədris sessiyası bitən kimi Tim özünü 
yerə atmış nə Elenə, nə də oyuncaqlara baxmırdı. Yorğun olan 
Elen əlinə oyuncaq yük maşınını götürüb Timdən onu döşəmə-
nin üstündə yuvarlatmasını istəmək barədə düşündü. O yəqin ki, 
buna ciddi bir şəkildə etiraz edəcəkdi.

Cordan (Jordan)
7 yaşlı Cordan dərsdən sonra atışdırmalıqlarını məmnuniyyət-

lə yeyərkən, Dana özünü bir qədər sonra baş verəcəklərə hazırla-
yırdı. O, böyük oğlu Cekə (Jack) yeni velosipedini sürərkən onu 
izləyəcəyinə söz vermişdi. Ancaq giriş qapısına yaxınlaşanda Cor-
danın nə edəcəyini əvvəlcədən bilirdi. Qətiyyətlə onun əlindən 
tutdu və mümkün qədər şən əhvali-ruhiyyə ilə “Gəlin çölə çıxaq” 
– dedi. Lakin qapını açarkən Cordan qışqıraraq özünü qapının ağ-
zına çırpıb ətrafa təpiklər ataraq ağlamağa başladı. Səkidən enən 
Cek “Bilirdim!” – dedi. Dana Cordanı qapıdan uzaqlaşdırmaq üçün 
səy göstərərkən gözünün ucu ilə velosipedlə qaraja girən Cekə 
baxdı.

Kris
Lerri (Larri) yeniyetmə qızını mətbəx qapısının görüntünü bir 

qədər gizlətdiyi nöqtədən müşahidə edirdi. Kris heç bir şey etmə-
dən hələ də divanda oturmuşdu. Lerri bir tərəfdən onun hərəkət-
sizliyini düşünür, digər tərəfdən isə qızını izləməyə davam edirdi. 
O yaxşı bir təhsil proqramına qatılmış və çox şey öyrənmişdi. Ya-
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tağını necə düzəltməyi, çimməyi, paltarlarını qatlamağı, məktəb 
üçün nahar yeməyi hazırlamağı və müxtəlif kompüter oyunları 
oynamağı, həmçinin, ev tapşırıqlarını çox kömək almadan yerinə 
yetirə bilirdi. Ancaq Lerri ayağa qalxıb, qızının yanına gedib “Niyə 
sabah yeməyini düzəltmirsən?” kimi bir göstəriş verməyincə o, 
bunların heç birini etməzdi.

Giriş
Tim, Cordan və Kris kimi uşaqları bir çoxumuz tanıyırıq. Mək-

təbəqədər yaşlı Tim yeni bacarıqlarını strukturlaşdırılmış tədris 
sessiyalarında nümayiş etdirir. Lakin bu fəaliyyətlər arasındakı 
qısa fasilələri necə dolduracağını hələ öyrənməyib. 

Cordan tanış ailə qaydalarına riayət edərkən mülayim və se-
vimli olur, ancaq rutinləri dəyişdirildikdə qəzəblənir. Və bir çox 
bacarıqlara yiyələnən Kris valideynləri və ya müəllimləri tərəfin-
dən təlimatlandırılmadan heç bir fəaliyyət sərgiləmir. Diqqətlə 
planlaşdırılan fəaliyyət cədvəlləri bu və digər bir çox problemi 
həll etməyə kömək edə bilər.

Arxa Plan
Bu kitab Prinston Uşaq İnkişaf İnstitutunun (Princeton Child 

Development İnstitute) 20 il ərzində apardığı araşdırmalar əsa-
sında hazırlanmışdır. 1986-cı ildə biz öz işlərimizə başladıq. Çün-
ki auitzmli uşaqların çox şey öyrənmələrinə baxmayaraq, kimsə 
şifahi bir təlimat vermədikdə, hər hansı bir davranışı modelləş-
dirmədikdə onların öz bacarıqlarını nümayiş etdirə bilmədiklə-
rini müşahidə etdik. Bəzən ən kiçik təlimatlar belə (uşağa doğru 
bir addım atılması və ya gözlənilən bir baxış) onların hansısa fəa-
liyyətləri yerinə yetirmələri üçün kifayətdir. Ancaq valideynlər 
uşaqlara təlimat vermədikdə onlar stereotip nümayiş etdirirlər: 
barmaq oynatmaq, əl çırpmaq, səs-küy salmaq, öz ətrafında 
dönmək, mənasız gülmək ya başdan təkrarlanan davranışlar 
sərgiləmək, ya da sadəcə gözləmək. Biz uşaqların öyrəndikləri 
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bacarıqları yanlış istifadə edə biləcəklərini düşünmədik, əksinə 
onlara öyrəndikləri bacarıqları müstəqil olaraq yerinə yetirə bil-
mələri üçün müxtəlif tədris formalarının araşdırılmasının vacib 
olduğunu düşündük.

Fəaliyyət Cədvəlləri nədir?
Fəaliyyət cədvəli bir şəxsin fəaliyyət ardıcıllığı ilə məşğul ol-

masını bildirən bir sıra şəkil və ya sözlərdir. Fəaliyyət cədvəli 
müxtəlif formalarda ola bilər. Bu hər səhifədə şəkil və ya sözlər 
olan üçhalqalı bir qovluqdan ibarətdir. Bu da uşaqların tapşırıqları 
yerinə yetirməsinə, fəaliyyət göstərmələrinə və ya mükafatlardan 
zövq almasına səbəb olur. Belə mərhələli yardım dəftəri (aşağıda 
müzakirə olunur) vasitəsilə uşaqlara cədvəl kitablarını açmaq, bi-
rinci səhifəyə dönmək, tapşırığı yerinə yetirmək və sonra növbəti 
tapşırığa dair işarələri öyrənmək üçün növbəti səhifəyə keçmək 
öyrədilir. Tədris qrafikindən istifadənin əsas  məqsədi autizmli 
uşaqların valideynlər və ya müəllimlər tərəfindən birbaşa təhrik 
və rəhbərlik olmadan tapşırıqları və fəaliyyətləri yerinə yetir-
mələrini təmin etməkdir.

2 yaşlı Rayli (Riley) üçün hazırlanan cədvəl kitabında hər biri 
bir şəkli əks etdirən beş səhifə var. Şəkillərdə bir pazl tapmaca-
sı, rəng uyğunlaşdırma oyunu, plastik  boruya sığdırıla bilən top-
lar, keçədən hazırlanmış keçinin kəsikləri, bir lövhə üzərində və 
ya kağız boşqabda qarğıdalı cipsləri təsvir olunmuşdur.  Anası və 
ya müəllimi “Oyuncaqlarla oynamaq vaxtı gəldi” – deyəndə Rayli 
şəkillər kitabını açır, ilk şəkli göstərir, yaxınlıqdakı kitab şkafına 
gedir və birinci səhifədə göstərilən tapmacanın olduğu bir səbəti 
alır, tapmacanı öz kiçik masasına gətirir, parçaların hər birini öz 
yerinə qoyur, tapmacanı səbətə geri qaytarır, səbəti yenidən rəfə 
qoyur, şəkil kitabına qayıdır, səhifəni çevirir, rəngə uyğun tapşırı-
ğı göstərir və s. Tədris prosedurları Rayliyə valideynlərindən və 
ya müəllimlərindən kömək almadan beş fəaliyyəti yerinə yetir-
məyə imkan verir. O, hələ körpə olmasına baxmayaraq, on-on beş 
dəqiqə müstəqil oyunla məşğul ola bilir. Şəkil cədvəlindən istifadə  
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etməyi öyrənməmişdən əv-
vəl o, oynamırdı. Oyuncaq-
ları götürür, ağzını açır və 
sonra yerə atırdı. Rayli digər 
oyun materialları ilə də eyni 
hərəkəti təkrar edirdi. 

12 yaşlı Peyc (Page) ikin-
ci sinif səviyyəsində oxuyur 
və qısa zamanda yeni sözlər 
öyənirdi. O məktəbdən sonra 
həyata keçiriləcək fəaliyyət-
lərin siyahısı yazılı olan qra-
fiki izlədi. Siyahısındakı bəzi 
fəaliyyətlər bunlar idi: ota-
ğınızı süpürün, ev tapşırığını 
oxuyun, pudinq hazırlayın, 
dəsmalları qatlayın, riyaziy-
yatdan ev tapşırığı edin, for-
tepiano, video ilə idman edin, 
masa hazırlayın. Peyc siya-
hının ilk maddəsini göstərib 
(“otağınızı süpürün”), lazımi 
materialları aldı və işə baş-
ladı. Hər işi tamamladıqdan 
sonra cədvəlinə qayıdıb hə-
min əşyanın yanına bir “🗸” 
işarəsi qoydu. Peycin cədvə-
linə yeni fəaliyyətlər əlavə 
edilməzdən əvvəl müəllimlə-
ri yaddaş kartlarındakı yeni 
sözləri ona təqdim edir və 
onun bu sözləri oxumasına  
kömək edirdilər.

(Şəkil 1-1) 26 aylıq Sin (Sean) beş şəkildən ibarət 
olan ilk şəkilli fəaliyyət cədvəlini tamamlama-
ğı öyrənir. Qeyd edək ki, onun cədvəl dəftəri 
yaxındadır və yığma halqaların şəklini əks et-
dirən səhifə açıqdır.

(Şəkil 1-2) Bu vəzifəni hələ mənimsəmədiyi 
üçün müəllimi mərhələli yardım dəftəri adla-
nan təhrik prosedurundan istifadə etmək üçün 
ona tərəf yaxınlaşır. (Bu prosedur 4-cü fəsildə 
müzakirə olunur.)
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Peycin cədvəlindəki bir çox fəaliyyət əvvəlcə ayrı siyahılar 

şəklində öyrədilirdi; məsələn, fəaliyyət cədvəlinin əvvəlki vari-
antında pudinq hazırlamaq vəzifəsi “süd almaq”, “qab götürmək” 
və “pudinq qarışığı əldə etmək” kimi on doqquz yazılı təlimata 
bölünmüşdü. Yazılı fəaliyyət cədvəlinə riayət Peycin yeni bacarıq-
lara yiyələnməsi və ev işlərinə kömək edə bilməsi üçün dərsdən 
sonrakı vaxtdan səmərəli istifadə etməsini təmin etdi. O təcrübə-
li bir cədvəl təqib çisi olmamışdan əvvəl, tez-tez dərsdən sonrakı 
saatlarını ailə üzvlərinə qarşı inadkar tələblər qoymağa və istə-
dikləri yerinə yetirilmədiyi təqdirdə qışqırmağa sərf edirdi.

Müstəqillik
Rayli və Peycin misalı uşaqların fəaliyyət cədvəllərinə əməl et-

məyi öyrəndikləri zaman müstəqillik qazanmalarına bir nümunə-
dir. Raylinin anası artıq onu davamlı olaraq izləmir və oyuncaqları 
onun ağzından çıxarmırdı. Peycin də valideynləri davamlı şifahi 
təlimat verməli və ya təkrarlanan tələbləri cavablandırmalı deyil-
dilər. Fəaliyyət cədvəlləri yetkin şəxslərin təhrik və rəhbərliyinə 
ehtiyacı azaltmışdı. Bu nəticələr xüsusi tədris prosedurları ilə əldə 
edilmişdi. 

Fəaliyyət cədvəllərinin ilk araşdırmalarından biri (MacDuff, 
Krantz və McClannahan, 1993) Prinston Uşaq İnkişafı İnstitutu-
nun ailə tipli qrup (ailə tipli uşaq) evlərindən birində aparılmışdı. 
Araşdırmaya qatılan dörd oğlan (9 ilə 14 yaş arası) evi süpürmək, 
toz almaq, süfrə açmaq, tapmacaları həll etmək, oyuncaqlarla oy-
namaq və velosiped sürmək kimi evdə gündəlik həyatda gərəkən 
bacarıqları öyrəndi. Ancaq şifahi bir təlimat verilmədiyi təqdirdə 
bu fəaliyyətləri etmir və heyət üzvlərinin verdikləri ipuclarını geri 
çəkdikdə, oğlanlar tez-tez “işdən kənarda qalır” – heç bir uyğun 
fəaliyyətlə məşğul olmurdular.

Mərhələli yardım adlı tədris prosedurundan istifadə edərək oğ-
lanlara Leqo blokları, Mükəmməllik oyunu, əl yazısı iş vərəqələri 
və Tinker oyuncaqları kimi altı müxtəlif istirahət və ev tapşırığı  
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fəaliyyətini əks etdirən şəkilli fəaliyyət cədvəllərini izləməyi öy-
rətdik. Məsələn, gənclərdən biri cədvəl kitabında Tinker Toys av-
tomobilinin şəklini əks etdirən səhifəyə döndükdə şəkli göstər-
məyi, Tinker Toysu masasının üstündəki rəfdən götürməyi, maşını 
şəkildə göstərildiyi kimi yığmağı, Tinker Toysu yenidən qutuya 
qoymağı, qutunu rəfə qaytarmağı və cədvəlindəki növbəti şəklə 
dönməyi öyrəndi. Bu oğlanlar hər fəaliyyəti tamamlamaq üçün la-
zım olan bütün addımları artıq bildiklərindən fəaliyyət cədvəlləri 
hər ayrı addımı etmələri üçün yeni təlimat vermədi, baxmayaraq 
ki, biz digər uşaqlar üçün tez-tez təlimat verən fəaliyyət cədvəlləri 
hazırlayırıq.

(Şəkil 1-3) 9 yaşındakı Brent, hər mək-
təb gününə öz fəaliyyətlərini sıralayaraq 
gündəlik planlayıcısına yazmaqla başlayır. 
Yazılı cədvəlində bir işi tamamladıqdan 
sonra onu yoxlayır və növbəti vəzifəyə 
keçir. Fəaliyyət müəllimin köməyini tələb 
edirsə, o kömək istəyir. “Danışıq” sözü 
ona sinifdə başqaları ilə söhbətə başla-
mağı məsləhət görür. (Sosial qarşılıqlı 
əlaqə bacarıqlarının öyrədilməsi prose-
durları Fəsil 10-da ətraflı təsvir edilmişdir.)
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Oğlanlar cədvəl kitablarında əks edilmiş işləri kömək almadan 
yerinə yetirərkən, təlimatçı rəhbərliyini və onun varlığını diqqət 
cəlb etmədən geri çəkirik. Tədqiqatın sonlarına yaxın şəkillərin 
sırasını dəyişdirməyimizə və hətta yeni şəkillər əlavə etməyimizə 
baxmayaraq, oğlanlar öz qrafiklərini böyüklərdən təlimat istəmə-
dən izləməyə davam etdilər və orta hesabla deyə bilərik ki, “işin 
içində” idilər. Yəni müşahidə obyektlərinin fəaliyyətlərlə 91 %-dən 
99 %-ə qədər uyğun bir şəkildə məşğul olduqlarını aşkar etdik.

Əvvəllər fəaliyyət göstərməkdə və bitirməkdə, bir fəaliyyət-
dən digərinə keçid etməkdə xeyli çətinlik çəkən bu oğlanlar, artıq 
yetkinlərin köməyi olmadan müstəqil olaraq eyni anda altı fərqli 
işi tamamlayırdılar! Onlar çox bacarıqlı görünürdülər.

Seçim
Özünüzü başqa bir mədəniyyətə inteqrasiya etmiş düşünün. 

Orada danışılan dili başa düşmürsünüz, bələdçi və ya tərcüməçi 
də yoxdur. İnsanlar sizdən hara getmək istədiyinizi və nə etmək 
istədiyinizi soruşur, ancaq bu sualları başa düşmədiyinizdən ca-
vab verə bilmirsiniz. Bu ssenari kəskin dil qüsurları səbəbi ilə öz 
fəaliyyətləri və gündəlik proqramları ilə bağlı verilən qərarlarda 
iştirak edə bilməyən autizmli bir çox gəncin acınacaqlı vəziyyəti-
ni təsvir edir. Təəccüblü deyil ki, autizmli gənclərin gündəlik hə-
yatın bu fəaliyyətləri üzərində nəzarətlərinin olmaması onlarda 
tez-tez qəzəb və pozucu davranışlara səbəb olur. Bizim də nə vaxt 
yemək yeyəcəyimizə, bundan sonra nə edəcəyimizə və ya isti-
rahət vaxtımızla bağlı qərar qəbul etməyimizə icazə verilməsəydi, 
yəqin ki, biz də əsəbiləşərdik. 

Şəkilli və yazılı fəaliyyət cədvəlləri autizmli uşaqların se-
çim edə bilməyi öyrənmələri baxımından bir çərçivə təmin edir. 
Diqqətli və sistematik bir təlimat verdikdə, onlar yalnız cədvəl-
lərə riayət etməyi deyil, həm də öz fəaliyyətlərini ardıcıllıqla 
qurmağı, strukturlaşdırılmış tədris seanslarını, ev tapşırıqlarını 
və ya ev şəraitində yerinə yetirməli olduqları vəzifələri izləyən 
istirahət fəaliyyətlərini seçməyi də öyrənirlər.
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Sosial Qarşılıqlı Əlaqə
Gündəlik fəaliyyətimizi izləmək istər-istəməz sosial mübadilə 

tələb edir. Ancaq sosial qarşılıqlı təsir autizmli uşaqlar üçün əsas 
və mümkün qədər tez həll edilməsi gərəkən əksiklikdir. Diskret 
(ayrı-ayrı) təlim autizmli uşaqlara sözləri, ifadələri və cümlələ-
ri təqlid etməyi daha tez öyrətmək və istənilən zaman şifahi ca-
vablar vermələri üçün istifadə olunsa da, bu yanaşma təsadüfi 
yaranan qarşılıqlı söhbət qədər səmimi olmur. Diskret sınaq təd-
risində valideyn və ya müəllim bir sual və ya təlimat verir, sonra 
uşağın cavab verməsini gözləyirlər. Gənclər də cavab verməyi öy-
rənir və daha sonra növbəti təlimatı gözləyirlər. Həqiqətən də, bir 
çox uşaq yetkinlərin şifahi istəklərindən asılı halda qalır – sosial 
qarşılıqlı əlaqə qurmaq əvəzinə, başqalarının onu istiqamətlən-
dirməsini gözləyirlər. Tipik bir söhbətdə hər iki tərəf müşahidə 
və şərhlərlə iştirak edə və biri digəri cavab verməzdən əvvəl bir 
neçə şərh ilə fikir bildirə bilər.

Uşaqlara fəaliyyət cədvəllərindən istifadə etməyi öyrətmək 
sosial qarşılıqlı əlaqə vərdişlərini inkişaf etdirmək baxımından 
fərqli bir çərçivə və yalnız başqalarının təlimatlarına, sorğularına 
cavab vermək əvəzinə uşaqların söhbətə başlamaları üçün bir çox 
şərait yaradır. Ən kiçik yaşlı məktəbəqədər uşaq üçün ilk cədvələ 
ən azı bir sadə qarşılıqlı tapşırıq daxil etməyi məsləhət görürük. 
Hələ dil öyrənməmiş bir uşaq cədvəldəki bir şəkli göstərməyi və 
havaya atılmaq üçün valideyninə yaxınlaşmağı öyrənə bilər; indi 
bir neçə sözü istifadə edə bilən uşaq ailə üzvlərindən birinə “Sa-
lam” və ya “qıdıqla” deyib nsiyyət qura bilər; və cümlələrdən isti-
fadə edə bilən bir oğlan və ya qız uşağı bir fəaliyyət tələb etməklə 
(“mən qucaqlaşmaq istəyirəm”) və ya bu yaxınlarda başa çatmış 
bir fəaliyyət barədə məlumat verməklə söhbətə başlaya bilər 
(“tapmaca etdim”). 

Erkən müdaxilə proqramları, məktəbəqədər təhsil, məktəb və 
qrup evlərindəki təcrübəmiz göstərir ki, sosial qarşılıqlı əlaqə hər 
fəaliyyət cədvəlinə daxil edilməli və ən qısa müddətdə genişlən-
dirilməli və inkişaf etdirilməlidir. Bu mövzu söhbət bacarıqlarını 
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inkişaf etdirmək üçün fəaliyyət cədvəllərindən necə istifadə olu-
nacağına dair xüsusi təkliflərlə birlikdə sonrakı fəsillərdə yeni-
dən mzakirə olunacaqdır.

Hər Birimiz Cədvəllərdən İstifadə Edirik
Biz məşğul insanlarıq. Bizim bir çox öhdəliyimiz var. Müxtə-

lif vəzifələrimizi yerinə yetirməyimizə kömək etməsi üçün cəd-
vəllərdən istifadə edirik. Görüş kitabçalarından, gün taymerlə-
rindən, planlaşdırıcılardan və ya təqvimlərdən istifadə edirik. 
Soyuducunun üzərinə yerləşdirdiyimiz cibimizdə, cüzdanımızda 
və ya çantamızda saxladığımız “ediləcəklər” siyahısından istifadə 
edirik. Bəzilərimiz öhdəliklərimizi izləmək üçün elektron görüş 
kitablarından və ya kompüter proqramına da müraciət edirik.

Şəkilli və yazılı fəaliyyət cədvəlləri autizmli uşaqlar, gənclər 
və böyüklər üçün eyni funksiyanı yerinə yetirir. Cədvəllər onlara 
yerinə yetirilməsi lazım gərəkən vəzifələri xatırladır ki, onlar da 
bizim kimi, görməli olduqları işlər barədə digər insanlardan asılı 
olmasınlar.

Görüş kitablarımızdan imtina etmək istəməzdik. Eynilə au-
tizmli gənclərdən də fəaliyyət cədvəllərindən imtina etmələri-
ni istəmirik. Bunun əvəzinə, getdikcə öz planlarımıza bənzəyən 
cədvəllərdən istifadə etmələrini təmin edən bacarıqlara yiyələn-
mələrinə kömək edirik. Daha sonra uşaqların şəkillidən yazılı 
cədvəllərə və yazılı cədvəllərdən gün taymerlərinə, görüş kitabla-
rına və ya smartfonlara keçməsinə kömək edən tədris prosedur-
larını müzakirə edəcəyik.

Kitab Haqqında
Bu kitab, bir valideyn və ya mütəxəssis olaraq fəaliyyət cəd-

vəlləri ilə tanış olmağınız və autizmli uşağınıza fəaliyyət cədvə-
linə riayət etməyi öyrətdiyiniz zaman sizə rəhbərlik üçün hazır-
lanmışdır. Məlumatların bir çoxu uşaqlarla əlaqəli olsa da, kitaba 
yeniyetmə və böyüklərlə bağlı nümunələr də daxil etmişik. Oğlu-
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nuzun, qızınızın və ya tələbənizin daha müstəqil olmasına kömək 
etmək üçün heç vaxt gec deyil.

Fəsil 2-də gənclərin ilk fəaliyyət cədvəllərinə başlamazdan 
əvvəl ehtiyac duyduqları bacarıqlardan bəhs olunur və bu vacib 
şərtlərin necə öyrədiləcəyi izah edilir. Fəsil 3-də uşağınızın güc-
lü tərəflərinə uyğun bir fəaliyyət cədvəlinin necə qurulacağı izah 
edilir. 4-cü fəsildə tədris prosedurları haqqında ətraflı məlumat 
verilir. 5-ci fəsildə uşağınızın cədvələ uyğun bacarıqlarını necə öl-
çəcəyiniz göstərilir. Fəsil 6-da uşağınızın ilk cədvəli mənimsədik-
dən sonra nə edəcəyi izah edilir (şəkillərin ardıcıllığını dəyişdir-
məyə, yeni şəkillər əlavə etməyə və nəzarəti tədricən azaltmağa 
xüsusi diqqət yetirilir). Fəsil 7-də sonu bəlli olmayan fəaliyyətlərə 
toxunulur (məsələn, TV-yə baxmaq) və övladınızın bir fəaliyyə-
ti yekunlaşdırıb digərinə keçə bilməyi öyrənməsi üçün sizin ona 
necə kömək edəcəyiniz izah edilir. Fəsil 8 uşaqlara öz mükafatla-
rını seçməyi və fəaliyyətlərini sıralamağı necə öyrədəcəyinizi izah 
edir. 9-cu fəsildə uşaqlara şəkilli fəaliyyət cədvəllərindən daha 
çox yazılı cədvəllərə necə riayət etməyi öyrəndikləri nəzərdən 
keçirilir. Fəsil 10 sosial qarşılıqlı əlaqə bacarıqlarını genişləndir-
mək üçün fəaliyyət cədvəllərindən istifadəyə yönəldilmişdir. Fəsil 
11 fəaliyyət cədvəllərinin autizmli böyüklər üçün necə faydalı ol-
duğundan bəhs edir. Fəsil 12 gənclərin müstəqilliyini, səriştəsini 
və seçimetmə bacarıqlarını inkişaf etdirən fəaliyyət cədvəllərinin 
təmin etdiyi təşkilati çərçivəni izah edir. Nəhayət, 13-cü fəsildə 
uşaqlara, gənclərə və böyüklərə fəaliyyət cədvəllərindən istifadə 
etməyi öyrətdiyimiz zaman yarana biləcək problemlərin həlli tək-
lif olunur.

Uşaqlara cədvəllərini qurmağı, bu cədvəlləri izləməyi öyrət mək 
və onlara nəzarəti sistematik olaraq azaltmaq üçün zaman və səy 
lazımdır. Beləliklə, onlar daha müs təqil və məhsuldar olmağı öy-
rənə, funksional olmayan dav ra nışlara daha az vaxt sərf edə bilər-
lər (Krantz, MacDuff, & McClannahan, 1993). Bir çox valideyn və 
müəl lim fəaliyyətdən qaçan, narahatedici davranışlar sərgiləyən 
uşaq ları yönləndirmək üçün böyük səy və vaxt sərf etmişlər.  
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Bu səy və vaxtı şəkilli və ya yazılı fəaliyyət cədvəllərinin tədrisinə 
sərf etmək, gənclərə ömür boyu lazım olacaq həyati bacarıqları 
aşılamağa imkan verir. 

Cordi (Gordie)
Cordi boyama kitabını və rəngli qələmləri kitab şkafına qoy-

duqdan sonra, cədvəl kitabının bir səhifəsini çevirib növbəti şək-
li – bacısı ilə peçenye yediyi şəkli incələdi. 8 yaşında olan bacısı 
Qvin (Gwen) ona tərəf baxdı və dostu ilə oynadığı oyunu yarımçıq 
qoyaraq dedi: “Qardaşım hər zaman məni görməməzlikdən gəlir-
di, amma indi bəzən mənimlə danışır”. Mətbəxə girən Cordi “Ana, 
xahiş edirəm mənə peçenye ver” – dedi. Saniyələr sonra əlində 
peçenye ilə bacısına yaxınlaşaraq “peçenyelər!” – dedi.

Eliot (Elliott)
Eliot iş məşqçisi ilə vidalaşdı. Evinə daxil olub, birbaşa masa-

sına yaxınlaşdı və ajandasının kağız sancağı ilə ayrılmış səhifəsini 
açdı. Yazılı cədvəlində hələ yoxlamadığı ilk maddə “zibili evdən  
çıxartmaq” idi. Bir neçə dəqiqə sonra zibili atıb geri qayıtdı. Və 
həmin maddənin yanına bir “🗸” işarəsi qoyub növbəti “iş köynək-
lərini və şalvarını ütülə” maddəsini oxudu. Ütü masasını götür-
məyə getməzdən əvvəl siyahıya bir də nəzər salıb “babaya zəng 
et” və “menyuları planlaşdır” maddələrini də oxudu.
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2. Ilkin Şərtlər: Övladım Fəaliyyət Cədvəli

İstifadə Etməyə Hazırdır?
Giriş
Uşaqlar fəaliyyət cədvəllərindən istifadə etməyi öyrənməzdən 

əvvəl bir obyektin şəklini arxa plandan ayırmaq və eyni obyekt-
ləri uyğunlaşdırmaq kimi müəyyən bacarıqları öyrənməlidirlər. 
Materialların yerinə qoyulması kimi fəaliyyət cədvəllərindən isti-
fadə etməyi öyrənmək üçün kritik olmayan digər bacarıqları uşa-
ğın cədvələ riayət etməyi öyrənməsi ilə eyni vaxtda aşılamaq olar. 
Bu fəsil zəruri olan bacarıqlar və onların öyrədilməsini müzakirə 
edir; eyni zamanda öyrətməyi və öyrənməyi asanlaşdıracaq digər 
bacarıqları da izah edir.

Şəkli Arxa Plandan Müəyyənləşdirmək
Bəzi autizmli gənclər düz bir fonda quraşdırılmış şəkil və ya 

fotoşəkil təqdim edildikdə, arxa plana deyil, şəklə diqqət etməli 
olduqlarını hələ öyrənməmiş ola bilərlər. Əlbəttə ki, şəkilli fəaliy-
yət cədvəllərinə əməl etmək üçün uşaqlar arxa planların deyil, şə-
killərin araşdırma tələb etdiyini öyrənməlidirlər. Tanış obyektləri 
əks etdirən rəngli kağız və yapışqan stikerlərdən istifadə edərək 
sadə bir kitabça düzəltməklə övladınızın bu sahədəki bacarıqla-
rını qiymətləndirə bilərsiniz. On ədəd rəngli kağızı (hamısı eyni 
rəngdə) üç halqalı bir qovluğa qoyun. Sonra hər səhifəyə bir sti-
ker yapışdırın, ancaq hər stikeri səhifənin fərqli yerlərinə qoyun. 
Məsələn, birinci səhifədəki stiker yuxarı sol küncdə, ikinci səhifə-
dəki stiker səhifənin ortasında və s. ola bilər Hər səhifəni plastik 
səhifə qoruyucusuna yerləşdirin. Bu kitabın ömrünü uzatması və 
uşaqların stikerləri çıxarmasının qarşısını almaq üçün yararlı ola-
caqdır. 

Uşağınızın yanında bir masada oturun, kitabın birinci səhifə-
sini açın və “şəkil haradadır?” ya da “şəkli göstər” – deyin. Beş 
saniyə gözləyin və sonra əgər uşağınız həmin müddət ərzində  
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stikerə toxunarsa, məlumat vərəqində “müsbət” (+) (bax. Şəkil 
2-1 və Əlavə A), əgər toxunmazsa, “mənfi” (-) işarəsini qoyun. Hər 
səhifədə övladınızın verdiyi ilk cavabı dəyərləndirin; məsələn, əv-
vəlcə arxa plana toxunsa və sonra stikerə toxunsa, mənfi nəticə 
işarələyin. Uşağınız on səhifədən ən azı səkkizində etiketlərə toxu-
nursa, demək ki, şəkillə arxa plan bacarıqlarının artıq qazanılmış 
olduğunu düşünə bilərsiniz.

Oğlunuz və ya qızınız hələ bu işi yerinə yetirə bilmirsə, siz 
onu öyrədə bilərsiniz. Etiket kitabına birlikdə baxacağınız vaxtlar 
üçün xüsusi bir atışdırmalıq və ya oyuncaq ayırıb bu işi hər gün 
bir neçə dəfə etməyi planlaşdırın.

 “Şəkli göstər” dedikdən sonra uşağınızın cavabını öncədən 
təx min etməyə çalışın ki, onun əlini stikerə yumşaq, lakin sürətlə 
yönləndirərək səhvlərinin qarşısını ala biləsiniz. Əgər uşağınıza 
kömək etməyə məcbur olmusunuzsa, onu çox həvəslə tərifləyin 
(“Əla, sən şəkli tapdın”), amma ona sevdiyi oyuncaq və ya atışdır-
malığı verməyin – onları təkbaşına düzgün cavab verəcəyi vaxtlar 
üçün saxlayın.

Bu kitabdakı çalışmaların yerinə yetirilmə müddətində üzüm, 
partlamış qarğıdalı və digər yeməli mükafatlardan da istifadə 
etmək olar. Müdaxilənin əvvəlində autizmli bir çox uşaq tərifə, 
diqqətə və ya oyuncağa əhəmiyyət vermir və bu səbəbdən də sev-
dikləri atışdırmalıqlar vacib mükafat hesab oluna bilər. Bununla 
birlikdə, uşağınız etiketlərdən, ulduzlardan, pul, gözbağlıca və ya 
qıdıqlama kimi fəaliyyətlərdən zövq alırsa, bunları da mükafat 
olaraq istifadə etmək olar.
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Şəkil 2-1. Şəkli Arxa Planda Müəyyənləşdirmək 
              Autizmli uşaqlar üçün Məlumat Vərəqi

Fürsət Tapşırıq Tarix/Saat Tarix/Saat Tarix/Saat

Arxa fonda şəkil
1/18/10

11:00
1/18/10

16:00
1/19/10

16:30

1 - - +

2 - - -

3 + - +

4 + + +

5 - - +

6 - + -

7 - + +

8 - + +

9 + + +

10 + + +

Doğru
 cavabların sayı

4 6 8

(Şəkil 2-1) Uşağın şəkillə arxa planın müəyyənləşdirilməsi bacarıqlarını ölçmək üçün istifa-
də edilən nümunəvi məlumat vərəqi. Boş məlumat vərəqələri Əlavə A-ya daxil edilmişdir.

Oxşar Obyektləri Uyğunlaşdırmaq
Sərbəst və müvəffəqiyyətli cədvəl təqibçiləri olan uşaqlar bir 

cismin şəklinin həmin cisimlə uyğun olduğunu öyrənmişlər. Məsə-
lən, Böyük Quş (Big Bird) oyuncağının şəkli doldurulmuş (içərisi 
doldurulmuş yumşaq oyuncaqlar) oyun caqları təmsil edir. Şəkil- 
obyekt uyğunlaşdırma bacarıqlarına yiyələnməzdən əvvəl, uşaq-
lar buna uyğun bacarıqları, yəni eyni olan obyektləri müəyyən-
ləşdirməyi öyrənirlər. Autizmli uşaqlar ücün iki banan və ya iki 
fincan kimi üçölçülü cisimləri uyğun laşdırmağı öyrənmək, iki sti-
ker və ya iki kəsilmiş qırmızı dairə kimi ikiölçülü cisimləri uyğun-
laşdırmağı öyrənməkdən daha asandır.

Uşağınızın eyni əşyaları müəyyənləşdirmə bacarığının olub- 
olmadığını müəyyən etmək üçün onunla bir masa arxasında otu-
run və beş fərqli oyuncaq və ya ev əşyalarını masanın üzərinə 
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qoyun. Beş eyni əşyanı onun gözündən kənarda qoyun (qucağını-
za,  cibinizə, ya da yanınızdakı yerə). Əşyalardan birini (məsələn, 
qaşıq) iş masasının üstünə qoyun və ona “Göstər” deyin. Birbaşa 
qarşısına qoyduğunuz obyekti göstərdikdən sonra ona “Tap” de-
yin. Uşağınız təlimatınızdan sonra beş saniyə ərzində həmin ob-
yektə çatırsa, toxunursa və ya götürürsə, bunu düzgün cavab kimi 
dəyərləndirin (növbəti səhifədəki Şəkil 2-2 və Əlavə A-ya baxın). 
Cavab vermirsə, beş saniyədən sonra cavab verirsə və ya düzgün 
obyektə toxunmazdan və ya götürməzdən əvvəl səhv bir əşyaya 
toxunursa, cavabı səhv olaraq dəyərləndirin. Uyğunlaşma üçün 
10 fürsət verin və davam edin. Uyğunlaşma bacarıqlarını öyrən-
miş uşaqlar  10 fürsətdən 8-də düzgün cavab verə bilirlər; ancaq 
diqqətsizlik üzündən bəzi səhvlər də baş verə bilər. Uşağınız hələ 
eyni obyektləri uyğunlaşdırmağı öyrənməyibsə, yuxarıda təsvir 
olunan əl rəhbərliyi, tərif və xüsusi mükafatlandırma prosedurla-
rını istifadə edərək ona dərs keçə bilərsiniz.

Şəkil 2-2. Eyni Obyektləri Uyğunlaşdırmaq 
                 Cudi (Judy) üçün Məlumat Cədvəli

Fürsət Tapşırıq Tarix/Saat Tarix/Saat Tarix/Saat

Eyni obyektləri 
uyğunlaşdırmaq

1/27/10
15:45

1/28/10
16:00

1/29/10
16:30

1 Corab - - -

2 Qaşıq - + +

3 Top + + +

4 Qələm + + +

5 Bir qəlib sabun - - -

6 Top + + +

7 Corab - + +

8 Qaşıq + + +

9 Bir qəlib sabun - - -

10 Qaşıq + - +

Doğru
 cavabların sayı

5 6 7

 (Şəkil 2-2) Bir uşağın eyni obyektləri uyğunlaşdırma bacarıqlarını ölçmək üçün istifadə 
edilən nümunəvi məlumat vərəqi. Boş məlumat vərəqləri Əlavə A-ya daxil edilmişdir. 
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Şəkil-Obyekt Uyğunlaşdırma Bacarıqları
Şəkil-obyekt uyğunlaşdırma bacarığına sahib olan uşaq şəkil-

lərin təsvir olunan obyektləri təmsil etdiyini öyrənir. Bu bacarıq-
lar şəkilli fəaliyyət cədvəllərinin istifadəsi üçün çox önəmlidir, la-
kin bir çox autizmli uşaq obyektlər və şəkillər arasındakı əlaqəni 
öyrənməkdə köməklik üçün xüsusi təlimata ehtiyac duyur.

Övladınızın bacarıqlarını ölçmək üçün üçhalqalı bir qovluğa 
beş ədəd rəngli kağız (hamısı eyni rəngdə) qoyaraq başqa bir “ki-
tab” hazırlayın. Sonra beş tanış obyektin şəklini çəkin və ya hər 
hansı bir jurnaldan beş şəkil kəsin. Kitabın hər səhifəsinə bir şə-
kil yapışdırın və şəkillərdəki ilə eyni olan beş obyekti toplayın. 
Məsələn, övladınızın sevdiyi meyvə şirəsinin şəklini tapa və bu 
şirədən bir şüşə ala bilərsiniz. Uşağınızın oyuncaqlarından bir 
kukla və ya avtomobilin şəkli oyuncaq kataloqunda ola bilər. Və 
ya reklam kataloqunda sizin dəsmallarınızla eyni olan dəsmalın 
şəkli nümayiş etdirilə bilər. Topladığınız obyektlər şəkillərdəki ilə 
tamamilə eyni olmalı və hər şəkil yalnız aid olduğu hədəf obyekti 
göstərməlidir. Şəkil və obyektlər arasından seçilmiş obyektlərdən 
başqası olmamalıdır.

(Şəkil 2-3) Şəkil-obyekt uyğunlaşdırmasını öyrətmək üçün şəkli göstərən modeli işarə 
edib “Göstər” deyin və uşağın əlini şəklə yönləndirin. Sonra “Tap” deyin və uşağa müvafiq  
obyekti götürüb səhifəyə yerləşdirməsinə yardım edin.
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Övladınızın yanında oturub kitabı və əşyaları onun qarşısında 
iş masasının üzərinə qoyun. Kitabı açın və “Göstər” deyib ilk şəkli 
göstərərək ona örnək olun. Lazım gələrsə, uşağınızın şəkli göstər-
məsinə kömək etmək üçün onun əlini yönləndirin. Sonra “Tap” 
deyib uşağınızı hədəf obyekti götürməyə yönəldin. Şəklə uyğun 
bir cisim götürdükdən dərhal sonra onu tərifləyin və ona xüsusi 
diqqət yetirin. Məsələn, onun üçün əl və ya fit çalın, onu havaya 
atın və ya qucaqlayın, öpün və ya qıdıqlayın. Bu proseduru kitabın 
hər səhifəsində təkrarlayın.

Kitabı növbəti dəfə istifadə etdikdə “Göstər” və “Tap” təlimat-
larını verin və övladınızın cavab verməsini beş saniyə gözləyin. 
Beş saniyə ərzində və sizin köməyiniz olmadan hədəf obyekti 
göstərər və taparsa, cavablarını düzgün dəyərləndirin; beş saniyə 
ərzində işarə etmir, hədəf obyekti götürmürsə və ya şəklə uyğun 
olmayan bir obyekt götürürsə, səhv olaraq dəyərləndirin (bax. Şə-
kil 2-4 və Əlavə A).

Şəkil 2-4. Şəkil-Obyekt Uyğunlaşdırma 
                Rocer (Roger) üçün Məlumat Cədvəli

Fürsət Tapşırıq Tarix/Saat Tarix/Saat Tarix/Saat

Şəkil-obyekt 
uyğunlaşdırma

2/9/10
17:00

2/9/10
19:00

2/10/10
16:30

1 Yük maşını - - -

2 Fincan - + +

3 Ayaqqabı - - -

4 Blok - - +

5 Diş fırçası + + +

Doğru
 cavabların sayı

1 2 3

(Şəkil 2-4) Uşağın Şəkil-obyekt uyğunlaşdırma bacarıqlarını ölçmək üçün istifadə olunan 
nümunəvi məlumat vərəqi. Boş məlumat vərəqələri Əlavə A-ya daxil edilmişdir.
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Uşağınız beş tapşırıqdan ən azı üçünə düzgün cavab vermirsə, 
bunu öyrətmək üçün şəkil-obyekt uyğunlaşdırması kitabından 
istifadə etməyiniz zəruridir. Kitabın təqdimatı zamanı istifadə 
etdiyiniz prosedurlara qayıdın. Şəkli göstərərək örnək olun, öv-
ladınızı ona doğru yönəldin və sonra uyğun obyekti götürməsi 
üçün istiqamətləndirin; onu həvəslə tərifləyib, prosedura diqqət-
lə davam etməsinə çalışın. Müəyyən müddət ərzində tədricən 
köməyinizi geri çəkin. Uşağınız sizin köməyiniz olmadan obyekti 
tapdıqda, ona xüsusi atışdırmalıq və ya oyuncaq, həm də tərif və 
sevgi bəxş edin.

Övladınız hər səhifədə düzgün cavablar verirsə, bu “yeni bir 
kitabın vaxtı gəldi” deməkdir. Fərqli şəkillər və əşyalar seçin və 
yeni kitabı ilk dəfə təqdim edəndə oğlunuzun cavablarını qeyd 
edin. Beş səhifədən üçündə düzgün cavab vermirsə, ikinci kitab-
dakı bütün tapşırıqları sizin köməyiniz olmadan yerinə yetirənə 
qədər öyrətməyə davam edin. İlk sınama zamanı beş düzgün ca-
vabdan ən az üçünü əldə edənə qədər yeni kitablar hazırlamağa 
və inkişafını dəyərləndirməyə davam edin.

Əllə İdarə Etməni Qəbullanmaq
Uşaqlara fəaliyyət cədvəllərinə riayət etməyi öyrətmək üçün 

istifadə etdiyimiz prosedurların əsasını əllə idarə olunma təşkil 
edir. Bu prosedurları yerinə yetrməyi bacarsaq uşaqlar əl, qol və 
çiyinlərinə toxunmağımıza və onlara rəhbərlik etməyimizə icazə 
verməlidirlər. Bir çox uşaq valideyn və ya müəllim tərəfindən fizi-
ki olaraq idarə olduqda heç bir narahatlıq əlaməti göstərmir, an-
caq bəziləri qışqıraraq ağlayır, müqavimət göstərir və ya qaçmağa 
çalışır.

Ayaqqabılarını geyinmək, paltarlarını yerinə qoymaq, dişlərini 
fırçalamaq və ya qaşıq istifadə etmək kimi hələ mənimsəmədiyi 
tapşırıqlarda uşağınıza diqqət yetirin. Əllərinizi onun əlinə qoyub 
bu işlərdə ona kömək etsəniz etiraz edirmi? Bu cür yardımlardan 
narahat olmayan uşaqlar ümumiyyətlə, fəaliyyət cədvəlləri tədri-
sində istifadə olunan təlim növünə yaxşı cavab verirlər.
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Uşağınız əllə idarə olunmağa müqavimət göstərirsə, köməyi-
nizi qəbul etməsini öyrətmək üçün edə biləcəyiniz bir neçə şey 
var. Hansı fiziki təmasdan zövq alır? Əgər qıdıqlamağı, kürəyinizə 
minib gəzməyi, havaya atılmağı və ya qucağınızda yellənməyi se-
virsə, bu fəaliyyətləri paylaşdığınız zaman az miqdarda əllə idarə-
ni təqdim etməyə çalışın və rəhbərliyinizi tədricən bir neçə gün 
ərzində artırın. Məsələn, əlini tutun və onu qıdıqlamazdan əvvəl  
sizi necə qıdıqlaya biləcəyini göstərin. Və ya belinizə çıxmazdan 
əvvəl bir yatağa və ya stula dırmaşması üçün onu əllə idarə edin.

Əllə idarəetməni sevilən oyuncaq və ya atışdırmalıqlarla da 
birləşdirə bilərsiniz. Atışdırmalıqları götürmək üçün uşağınızın 
əlini istiqamətləndirin və fiziki təmasınızı zamanla tədricən ar-
tırın. Sevdiyi oyuncağı hündür bir rəfə qoyun və uşağınızı qal-
dırarkən əlini oyuncağa tərəf yönəldin. Bu halların hər birində 
müqavimət göstərmək, ağlamaq və ya vurmaq kimi istənməyən 
davranışlar sərgiləmədən övladınızın dözə biləcəyi qədər maksi-
mum miqdarda əl rəhbərliyindən istifadə etməyə çalışın. Bu tak-
tikalar uşaqların çoxusunun əllə idarəni qəbul etmələrini təmin 
edir. Bu və sonrakı fəsillərdə təsvir edilən yeni bacarıqları öyrət-
diyiniz zaman, yalnız səhvlərin qarşısını almağı və ya düzəltməyi 
deyil, həm də övladınıza mükafat verməyi və onun sevdiyi fəaliy-
yətlərlə məşğul olmağı da unutmayın.

Alətlərin İstifadə Olunması
Məktəbəqədər yaşlı uşaq ipə muncuq düzə və ya tapmacaları 

tamamlaya bilirsə bu faydalıdır, lakin bu bacarıqlar ilk şəkilli fəa-
liyyət cədvəllərinin tətbiqi üçün vacib deyil. Əslində, gənclər fəa-
liyyət cədvəllərinə riayət etməyi öyrəndikləri zaman, eyni anda 
yeni iş və ya oyun bacarıqlarına da yiyələnirlər. Ancaq əvvəllər 
mənimsədikləri fəaliyyətləri müəyyənləşdirə bilsəniz, uşağınız 
yeni fəaliyyətləri daha tez öyrənə bilər. Uşağınız həndəsi formalı 
qutuya fiqurları yerləşdirə bilirmi? Şəkilli kartları kateqoriyala-
ra görə sıralaya bilirmi? Bıçaqları, çəngəlləri və qaşıqları mətbəx 
qutusundakı yerlərinə qoya bilirmi? Bu və ya oxşar tapşırıqları 
yerinə yetirə bilirsə, bunları ilk cədvəlinə daxil edə bilərsiniz.  
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3 yaşlı Stiven (Steven) oyuncaq poçt qutusuna məktub atmağı, 
plastik atları və qoyunları ayrı qablara ayırmağı, karton oyun fin-
canlarını üst-üstə yığmağı öyrənmişdi. Bu tanış tapşırıqları ilk 
şəkilli fəaliyyət cədvəlinə daxil etməklə müəllimi onun cədvələ 
əməletmə bacarıqlarını inkişaf etdirməsini asanlaşdırdı.

Xülasə
Bu fəsildə uşağın ilk şəkilli fəaliyyət cədvəlinə başlamasına 

kömək edən ilkin bacarıqları necə ölçmək və lazım gəldikdə öy-
rətmək barədə bəzi təkliflər verdik. Ancaq başlamaq üçün bir çox 
yol var. Biz şəkil-obyekt uyğunlaşdırma və cədvəli izləmə baca-
rıqlarını eyni anda öyrənən bir çox uşaq tanıyırıq. İlk cədvəlləri-
ni mənimsəmələri daha uzun çəksə də, bu gün onlar səlahiyyətli 
cədvəl istifadəçiləridir. Bununla birlikdə, uşaqlara şəkil ilə arxa 
planı müəyyənləşdirməyi, eyni obyektləri uyğunlaşdırmağı və şə-
killərə uyğun olan obyektləri təyin etməyi öyrətməyə sərf olunan 
vaxt yaxşı sərmayədir, çünki bu bacarıqlar izlənilən cədvəlin isti-
fadəsini asanlaşdırır.
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3. Ilk Fəaliyyət Cədvəli Hazırlama

Bruk (Brook)
Müəllimi ilk cədvəlini qurmazdan əvvəl 6 yaşlı Bruk “Lite Bri-

te” oyuncağının rəngli və işıldayan çubuqlarını düzməyi, sadə for-
maları rəngləməyi və “Vur bir beşlik” (“High five” – bir əlini qarşı 
tərəfin əli ilə havada toqquşdurmaq) etməyi öyrənmişdi. Ancaq o, 
yalnız kimsə tərəfindən təlimat verildiyi zaman bu fəaliyyətlərlə 
məşğul olurdu. Onun ilk cədvəl kitabına beş şəkil daxil edildi. üç 
şəkil – 1) “Lite Brite” və çubuqlar; 2) rəngli qələmlər və rənglənə-
cək səhifə və 3) Bruk müəlliminə “Vur bir beşlik” verə bildiyini 
göstərir. İki şəkil isə öncədən öyrənilmiş fəaliyyət – 4) “Bristle 
blocks” oyuncaqları və 5) kağız boşqabda kişmişlər. Onun cədvəl 
kitabında hər şəkil fərqli bir səhifəyə yerləşdirilmiş və şəkillərdə 
təsvir olunan materiallar masasının yaxınlığındakı kitab rəfinə 
düzülmüşdü. 

Bir neçə həftəlik tədrisdən sonra Bruk müəlliminin “Görüləsi 
bir iş tap” təlimatına mükəmməl şəkildə cavab verdi; cədvəl kita-
bını açdı, ilk şəkli göstərdi, kitab rəfindən “Lite Brite” və çubuq-
larını aldı, bir şəkil yaratmaq üçün çubuqları yığdı, materialları 
yerə qoydu, cədvəlinə geri döndü, səhifəni çevirdi, rəngli karan-
daşların şəklini göstərdi və s. “Vur bir beşlik” şəklini göstərdikdən 
sonra müəlliminə yaxınlaşıb şəkildəki fəaliyyəti yerinə yetirmək 
üçün əlini havaya qaldırdı və müəllimi də bu qarşılıqlı fəaliyyət-
dən ona tərif və diqqət göstərmək üçün faydalandı. Kitabdakı son 
şəklə çatdıqda, Bruk kağız boşqabı masasına gətirdi, kişmişləri 
yedi və kağız boşqabı zibil qutusuna atdı. O, əvvəllər müəllimin 
köməyi olmadan heç bir fəaliyyət göstərə bilmirdi; ilk şəkilli  fəa-
liyyət cədvəlindən istifadə edərək təxminən iyirmi dəqiqə ərzin-
də oyun və öyrənmə fəaliyyətləri göstərməyə başlamışdı.

Fəaliyyətləri Seçmək
İlk cədvəldəki bəzi fəaliyyətlərlə tanış olduqda və ya artıq tam 

mənimsədikdə uşaqlar cədvələ əməl etmə bacarıqlarını daha 
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sürətlə öyrənirlər. İlk cədvəlin qısa olması da faydalıdır; bu sə-
bəbdən də sayı dörd və ya beşdən çox olmayan fəaliyyətlə başla-
mağı planlaşdırın.

Məktəbəqədər yaşlı uşa ğın ilk şəkilli cədvəlinə çərçivə- tap-
maca, karton yığma fincanlar, havaya atılmaq is təməsi, formalar 
və forma qutusu, istənilən bir atışdırmalıq da daxil edilə bilər. 
Altı-yeddi yaşlarında bir uşaq üçün cədvələ iş vərəqində xəttləri  
izləmə, maqnit lövhədə hərflərin və ya rəqəmlərin ardıcıllıqla 
düzülməsi, qıdıqlanmağı istəməsi, “Lego” və ya “Mr. Patato Head” 
kimi avtomobillərin qurulması və istənilən bir atışdırmalıq kimi 
iş və oyun fəaliyyətləri əlavə edilə bilər. Və 10 yaşlı uşağın ilk cəd-
vəlinə isə öz pencəyini asması, ayaqyolundan  istifadə etməsi, əl-
lərini yuması, yemək qutusuna əşyalar qoyması (məsələn, termo-
sunu mətbəx masasının üstünə, yemək qablarını qabyuyana və 
buz paketini soyuducuya qoyması), əşyaları kənara qoyduğunu 
bildirmək; və məktəbdən sonrakı atışdırmalıqlarını almaq kimi 
tipik məktəbdənkənar fəaliyyətlər əlavə edilə bilər. Yaşına uyğun 
fəaliyyətlərin seçilməsi uşağınızın və ya şagirdiniz müstəqil ola-
raq öz cədvəlinə əməl etdikdə bacarıqlı və səriştəli görünməsi 
üçün vacibdir.

Uşağınız hər tapşırığın nə vaxt yerinə yetirildiyini anlaması 
üçün aydın sonluqları olan fəaliyyətləri seçməlisiniz. Bütün par-
çalar yerində olduqda çərçivə-tapmaca tamamlanır; bir “pegbo-
ard” (lövhə) fəaliyyəti bütün çubuqlar taxtada olduqda başa çatır 
(daha böyük və ya daha az çubuq istifadə edərək bu tapşırığın çə-
tinliyini tənzimləyə bilərsiniz). İzlənilən bütün tapşırıqlar yerinə 
yetirildikdə və ya bütün formalar rəngli olduqda iş səhifəsi ye-
kunlaşır. İş səhifəsini qurarkən tapşırığın uzunluğunu və mürək-
kəbliyini tənzimləyə bilərsiniz.

Fəaliyyətləri seçərkən yerli oyuncaq mağazalarından, məktəb 
təchizatı kataloqlarından yararlana, ailənizə uyğun və ya uşağını-
zın mövcud bacarıq və maraqlarını əks etdirən tədris materialla-
rı yarada bilərsiniz. Məsələn, karton lövhə, qovluq və ya cırt-cırt 
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bant istifadə edərək, uyğun tapşırıqlar dizayn edə bilərsiniz (“A”, 
“n” və “a” hərflərini ana şəklinin altında göstərilən eyni hərflərin 
üzərinə yerləşdirmək). Və ya rəqəm-obyekt uyğunlaşdırma tap-
şırıqları dizayn edə bilərsiniz (“2” rəqəmini iki itin şəklinin, “5” 
rəqəmini isə beş dinozavr şəklinin üzərinə yerləşdirmək).

İlk cədvəl uşağınız üçün əyləncəli ola biləcək xüsusi oyun fəa-
liyyəti və ya atışdırmalıqla sonlandırılmalıdır. Xüsusi atışdırmalı-
ğı övladınızın cədvəldən istifadə etdiyi vaxtlar üçün ayırmaq mü-
nasibdir; sevilən atışdırmalıqları və ya işi başqa vaxtlarda əldə 
etməsinə izin verməyin.

Birinci cədvələ daxil edilə-
cək fəaliyyətləri müəyyənləş-
dirdikdən sonra, uşağınızın 
onları götürməsini və yerinə 
qoymasını asanlaşdırmağın 
yollarını düşünün. Plastik qab- 
qacaq, plastik zənbillər və ya 
ayaqqabı qutuları çox vaxt 
əşya ları qablaşdırmada fay-
dalıdır. Belə ki, bu kiçik yaşlı 
uşaq ların əşyaları yerə sal-
ma ehtimalını azaldar. Plastik 
qablar kiçik oyuncaq parçala-
rının itkisini minimuma endi-
rir və uşaqlara əşyaları təyin 
olun muş yerlərinə qaytarmağı 
öyrənməyə kömək edir.

Şəkil Çəkmək
Cədvəldə göstəriləcək şə-

killəri çəkmək üçün fotoqraf 
olmaq məcburiyyətində deyil-
siz, ancaq bir neçə sadə qayda-
lara riayət etməyiniz vacibdir. 
Şəkillərdə yalnız hədəflənən 

(Şəkil 3-1) İstanbulda 5 yaşlı Osman kömək ol-
madan şəkilli fəaliyyət cədvəlini yerinə yetirir.
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materiallar və ya fəaliyyətlər göstərilməli, qarışıq və ya diqqəti 
yayındıran obyektlər və fəaliyyətlər olmamalıdır. Düz bir arxa 
fonda çəkilməli və hədəf obyektlər demək olar ki, çərçivəni dol-
durmalıdır. İşıq və ya diqqət mərkəzində olmayan şəkillər cədvəl-
dən çıxarılmalıdır. 

Təcrübəli fotoqraf deyilsinizsə, parlaq bir gündə açıq havada 
şəkil çəkdirməyiniz faydalı ola bilər. Birrəngli xalça kəsiklərin-
dən, kontrplak (qat-qat ağac lövhə) parçasından, böyük bir etiket 
və ya köpük lövhəsindən, birrəngli masa örtüyündən, səki və ya 
başqa işıq yansıtmayan səthdən arxa fon yaratmaqla atışdırmalı-
ğı istifadə edə bilərsiniz. İşıq kölgəniz görünmədən yaxşı bir şəkil 
əldə etməyinizə kömək edir.

(Şəkil 3-2) Rəqəm-obyekt uyğunlaşdırma tapşırığı
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Fəaliyyətlə əlaqəli bütün materialları mümkünsə istifadə 
edilə cəkləri ardıcıllığa uyğun şəkildə, düz fonda yerləşdirin. 
Məsələn, beşhissəli tapmacanın dörd hissəsi fonda yerləşdirilmiş 
halda, yanında da beşinci hissənin şəklini çəkə bilərsiniz. İç-içə 
keçən plastik fincanlardan ibarət oyuncaqlar bir səbətdə saxla-
nacaqsa, fincanları səbətin içində və ya yanında çəkməyi düşünə 
bilərsiniz. Fincanların bir qismini səbətdə, digərlərini yanında 
da göstərə bilərsiniz. Məktəbəqədər yaşlı uşağın bir neçə M&M’s 
konfetlərindən ibarət atışdırmalığı kağız boşqabda veriləcəksə, 
onun şəklini təqdim ediləcəyi formada, boşqabın içində çəkin. On 
yaşlı bir uşaq öz atışdırmalıqlarını alacaqsa, meyvə şirəsi ilə dolu 
stəkanın, peçenye və peçenye ilə dolu qabın şəklini uşağın alma-
sını istdiyiniz formada çəkin.

Peşəkar fotoqraflar kamerada ən yaxşı görünən ayarlarda şə-
kil çəkdikdən sonra, çəkim sürətini artırıb-azaldaraq və ya görün-
tünü yaxınlaşdıraraq daha 2 şəkil də çəkə bilirlər. Siz də eyni əş-
yaların fərqli ayarlarda bir neçə şəklini çəkib, daha sonra ən yaxşı 
alınanını seçə bilərsiniz. 

Rəqəmsal kameralar və printerlər şəkillərin saxlanmasını və 
yenidən istifadəsini asanlaşdırır. Bir çox valideyn və mütəxəssis 
şəkillərin “kitabxanalarını” (qalereyalarını) saxlayır. Mövcud və 
əlçatan olan foto qalerayalar da (məsələn, Silver Lining Multi-
media, 2000; Stages Learning Materials, 1997) yararlıdır. Uşaq 
ilk cədvəlini mənimsədikdən sonra yeni fəaliyyət və materialları 
öyrənməyə davam etsə belə, əvvəlki cədvəllərin tərkib hissələrin-
dən daha sonra tətil səyahətləri, pediatrın ofisi və ya qohumla-
rının evlərinə ziyarət zamanı istifadə olunacaq xüsusi cədvəllər 
qurmaq üçün də istifadə etmək olar. Yığılacaq bir “Lego” avtomo-
bilinin şəkli uşağın cədvəlindən çıxarıla və daha mürəkkəb bir 
modelqurma tapşırığının şəkli ilə əvəz edilə bilər. Ancaq köhnə 
şəkil və materiallar nənənin evinə gəldikdə istifadə olunacaq  
cədvəlin bir hissəsi ola bilər.
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Materialları Hazırlamaq
Fəaliyyət cədvəli üçün materialları topladıqdan sonra onları 

yerləşdirin. Uşağınızın ölçüsünə, yaşına və motor bacarıqlarına 
görə şəkilləri yerləşdirmək üçün12x23 və ya 18x23 santimetrlik 
bir qovluq və ya kiçik bir foto albomdan istifadə edə bilərsiniz. 
Üçhalqalı qovluqlar daha faydalıdır, çünki açıq olduqda düz daya-
nır, bu da uşağın qaldığı yeri itirməməsini təmin edir. 

Rəngli kağız parçalarını dörd və ya beş plastik səhifə qoru-
yucuya daxil edin. Səhifə qoruyucuları qovluğa qoyun. Bütün sə-
hifələr eyni olmalıdır. Belə ki, səhifənin rəngi və ya digər əlaqəsiz 
stimullar övladınızın şəkillərə olan diqqətini qarışdırmayacaqdır.  

Nəhayət, hər qovluq səhifəsinin ortasına bir dairə və ya bir 
kvadrat cırt-cırt əlavə edin, uyğun cırt-cırt dairəsini hər plastik 
səhifə qoruyucusunun arxasına yapışdırın və şəkilləri cədvəl ki-
tabına quraşdırın. Bu, övladınız ilk cədvəli mənimsədikdən sonra 
şəkillərin sırasını dəyişdirməyə imkan verəcəkdir. Şəkillərin yeni-
dən yerləşdirilməsinin vacibliyini Fəsil 6-da müzakirə edəcəyik.

Müxtəliflik təklif edən fəaliyyət ardıcıllığı seçin. Üç ədəd tap-
macanı yerinə yetirmələri və ya nöqtələri birləşdirən dörd səhifə-
ni tamamlamaları istənərsə, uşaqların diqqəti dağıla bilər. Uşaq 
iki iş səhifəsi tapşırıq yerinə yetirəcəksə, tapşırıqları dəsmalları 
qatlamaq və ya bir model qurmaq kimi fərqli fəaliyyətlərə ayırın. 
Unutmayın ki, uşağın ən çox sevdiyi atışdırmalıq fəaliyyət cədvə-
lindəki son şəkil olmalıdır. 
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(Şəkil 3-3) İlk şəkilli fəaliyyət cədvəli. Şəkil plastik səhifə qoruyucusunun içinə yerləşdirilir 
və bir cırt-cırt yardımı ilə cədvəlin səhifəsinə əlavə olunur.

Şəkil 3-4. İlk Fəaliyyət Cədvəlinin Hazırlanması 
                Lazım olan materiallar

Cədvəl
Kamera, film və ya rəqəmsal kamera, printer

İşıq əks etdirməyən arxa plan
Cədvələ əlavə olunacaq materiallar

Üçhalqalı qovluq və ya albom
Plastik səhifə qoruyucusu

Rəngli kağız
Dairə və ya kvadrat cırt-cırt

Şəkillər
Şəkil qoruyucular

Simvol sistemi
Qəpiklər, ulduzlar, stikerlər və ya xoşbəxt üzlər

Cırt-cırt dairələr
Sosial əlaqə fəaliyyətləri

Düymə ilə aktivləşdirilmiş səs yazıcılar*
Kart oxuyucular və kartlar*

Ev mühiti
Kitab şkafları, rəflər və ya düz bir səth

Qutular, səbətlər, qablar, ayaqqabı qutuları

(Şəkil 3-4) Düymə ilə aktivləşdirilmiş səs yazıcılar* (Əlavə B-də bax) və Kart oxuyucular 
və kartlar* (Əlavə C-də bax) istəyə uyğundur; onların yerinə şəkil və ya yazı istifadə edə 
bilərsiz. 

Mükafatları Müəyyənləşdirmək Və Hazırlamaq
Uşağınızın hansı mükafatlardan xoşu gəlir? Yaxşı performansı  

üçün mükafat olaraq ən sevdiyi yeməklərdən alır? Ulduzlara,  
stikerlərə, xoşbəxt üzlərə və ya digər simvol mükafatlarına öyrə-
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şibmi? İlk fəaliyyət cədvəlinə övladınız hələ simvolları qiymətlən-
dirməyi öyrənməmiş də başlaya bilərsiniz. Ancaq ona simvol sis-
temindən istifadə etməyi öyrətdiyiniz təqdirdə irəliləməsi daha 
sürətli olacaqdır.

Qəpikləri simvol olaraq istifadə etməyin bir çox avantajı var. 
Bu möhkəmləndirmə proseduru uşaqlara pula dəyər verməyi, 
həmçinin, pulları müəyyənləşdirməyi və saymağı, digər uşaqla-
rınızda etdiyiniz kimi cib xərcliyi alışqanlığı qazanmağı  öyrədir. 
(Əlbəttə ki, uşağınız ağzına kiçik əşyalar qoyursa, poker fişləri, 
bloklar və ya tapmaca parçaları kimi daha böyük simvollar seç-
məlisiniz).

Uşağa simvol sistemindən istifadə etməyi öyrətmək çox vaxt  
bir neçə seansda həyata keçirilir. Əvvəlcədən öyrənilmiş bir fəa-
liyyət seçin və ümumiyyətlə, istifadə etdiyiniz mükafatlardan 
faydalanın. Bəlkə də övladınıza ailə üzvlərinin və ümumi əşyala-
rın şəkillərini, əlifba hərflərini göstərməyi öyrədirsiniz. Düzgün 
cavabları musiqi oyuncaqları, peçenye və ya simit dişləmələri ilə 
mükafatlandırırsınız. Tədris sessiyanızı həmişəki kimi aparın, öv-
ladınız yalnız düzgün cavab verəndə ona qəpik pul verin və “Mənə  
qəpik pul ver, sənə peçenye verim” – deyin. Bu mübadiləni yerinə 
yetirməsində uşağınıza əllə dəstək olun. Ən qısa zamanda iki doğ-
ru cavab istəyin və mübadilə etməzdən əvvəl hər cavabdan sonra 
qızınıza qəpik pul verin. Sonra peçenye, simit və ya oyuncaq əldə 
etmək üçün lazım olan qəpik pulun sayını tədricən artırın. 

Uşağınız bu mübadilədən sonra pula dəyər verməyi öyrənə-
cək. Mübadilə üçün lazım olan qəpik sayını tədricən artıraraq, 
uşağınızın mövcud mükafatlardan yorulduğu zaman ortaya çıxan 
performans problemlərinin qarşısını almaqda ona kömək edə-
cəksiniz. Hər birimizin yeyə biləcəyi müəyyən bir çərəz və ya si-
mit sayı məhdudiyyəti vardır.

Pulla bağlı bir sistem qurmaq üçün kiçik ölçülü (15x23 san-
timetr) lövhə satın alın, çan tanızda və ya şkaf çəkmə cənizdə yığı-
lan qəpikləri tapın. Hər qəpiyin arxasına dairəvi cırt-cırt bağlayın 
və cırt-cırt dairələrini lövhəyə yerləşdirin. 
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Alternativ olaraq, plastik 
hərflərdən və ya rəqəmlər-
dən jeton kimi istifadə edə 
bilərsiniz. Əgər müəllim hərf-
ləri verərkən “A” və ya “B” “qa-
zandın”, yaxud plastik nöm-
rələri verərkən “Bir nömrə” 
ya da “İki nömrə” deyərsə, 
uşaqların bəzisi hərfləri və 
ya rəqəmləri tanımağı öyrənə 
bilərlər. Jeton kimi istifadə 
edil  dikdə ailə üzvlərinin, hey-
vanların və ya sevimli cizgi 
film qəhrəmanlarının lami-
nat şəkilləri uşağın marağını  
artırmaqla yanaşı, əlavə dil bacarıqlarını da aşılaya bilər.

Ətrafın Tənzimlənməsi
Bir çox valideyn uşaqlarına ətrafı təmiz tutmağı öyrətmək istə-

yir. Bu, autizmli olan oğlunuz, həm də qardaşları üçün ağlabatan 
bir gözləntidir. Ancaq uşaqlar oyuncaqların, geyimlərin, qidaların 
və öyrənmə materiallarının harada olduğunu bilmədikləri təq-
dirdə bunu gerçəkləşdirə bilməzlər. Övladınıza ilk fəaliyyət cəd-
vəlinə əməl etməyi öyrətmək, istifadə etdiyi materialları təyin 
olunmuş yerlərinə qaytarılmalı olduğunu öyrənmək imkanı verir. 
Bu vacib bacarığı qazanmasına kömək etmək üçün yaşadığı və iş-
lədiyi mühiti təmizləmək lazımdır. 

Fəaliyyət cədvəlini öyrət məyə başlamazdan əvvəl uyğun bir 
şərait (otağı, yataq otağı və ya oturma otağı) müəy yənləşdirin və 
materialları (ardıcıllıqla, soldan sağa) bir rəfə, kitab şkafına və 
ya masaya yerləşdirin. Materiallar uşağın əlində olmalıdır. Bir işi 
tamamladıqdan sonra ətrafdakı bir səbəti və ya qutunu rəfə qay-
tarmaq üçün də geniş yer olmalıdır. Hal-hazırda yer yoxdursa, bir 
kitab şkafı və ya bir neçə rəf ala bilərsiniz. Dərsdən sonra üçün bir 

(Şəkil 3-5) Qəpikdən istifadə edilən bir simvol 
sistemi. Qəpiklər cırt-cırt vasitəsilə panoya əlavə 
olunur.
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cədvəl öyrətməyi planlaşdırırsınızsa (yuxarıda təsvir edilmişdir), 
boşqabların, peçenyelərin, salfetlərin və suyun daim yerləşəcəyi 
mətbəx şkaflarını, siyirmələri və soyuducu rəflərini müəyyənləş-
dirin.

Sosial Əlaqə Bacarıqlarını Öyrənmək Üçün Hazırlıq Etmək
Autizmli məktəbəqədər yaşlı Qordon (Gordon) sosial əlaqə 

bacarıqları fəaliyyətlərinin fəaliyyət cədvəlinə daxil edildiyini 
göstərən ən yaxşı örnəkdir. O, ilk şəkilli fəaliyyət cədvəlini izləmə-
yi iki yaşında ikən öyrənmişdi. Baloncuqları üfürməyi göstərən 
bir şəkil onun cədvəl kitabına daxil edilmişdi. Hələ danışmağı öy-
rənmədiyi üçün Qordon şəkli cədvəl kitabından çıxarıb anasına 
və ya atasına göstərməyi öyrənmişdi. Onlar da “Baloncuq”, “Ba-
loncuqlar əyləncəlidir!” kimi sadə dil modelləri təqdim edərək 
Qordonun tutmağa çalışdığı köpük baloncuqları üfürürdülər. Qor-
don da bu baloncuqları partlatmağı çox sevirdi.

(Şəkil 3-6) Düymə ilə işləyən səs yazıcılar. Məlumat üçün Əlavə B-yə baxın.
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Üç yaşında olarkən Qordon sözləri və ifadələri təqlid etməyi 
öyrənmişdi. Təlimçiləri onun cədvəlinə ictimai fəaliyyətlər əlavə 
etdikdə o, düymə ilə işləyən səs yazıcılarından istifadə etməyə 
başlamışdı. Təlimçilər sözləri əvvəlcədən səsyazıcıya yazmışdılar. 
Qordon bu sözləri deyərkən təlimçilər qeyd düyməsini basmaq 
üçün qələmdən istifadə edirdilər. Sosial fəaliyyətləri göstərən şə-
killər Qordonun cədvəl kitabının səhifələri nə əlavə edildi. Cədvəl 
kitabının bir səhifəsi se  vim li oyuncağı pələngin şəklini nümayiş 
edirdi. Qordon şəkli göstərməyi, yaxınlıqdakı oyuncaq pələngi və 
səsyazıcını tapmağı, əvvəlcədən yazılmış “Bax” sözünü səslən-
dirən səsyazıcının düyməsini basmağı öyrəndi. Pələng oyuncaqla 
müəllimə yaxınlaşdıqda və səsyazmanı təqlid etdikdə, müəllimlə-
ri ona “Pələnglərrr deyirlər!” kimi başa düşə biləcəyi dildə cavab 
verirdilər. Sonra qıdıqlama, sıçrayış və havaya atma kimi müka-
fatlar təqdim olunurdu.

Fəsil 1 sosial qarşılıqlı əla  qə tapşırıqlarının fəaliyyət cəd-
vəllərinə daxil edilmə sinin vacibliyini izah edir. Bu nu həyata ke-
çirməyin bir neçə yolu var. Sosial əlaqə digər fəaliyyətlər kimi 
şəkillərlə də təmsil oluna bilər. Məsələn, bir əlini yuxarı qaldır-
mış uşaq şəkli uşağın ağılına “Salam” deməyi gətirə bilər; validey-
ninin qarşısında dayanıb hər iki əlini havaya qaldıran uşaq şəkli 
uşağın havaya atılmaq istəməsi siqnalını ve rə bilər; və valideynin 
boy nuna minmə şəkli uşağın kürəkdə gəzmək üçün hər hansı bir 
ailə üzvünə yaxınlaşdığını gös  tərə bi lər. Bu şəkillər lə hələ nitq ba-
carıqları qazanmamış uşaqlar ictimai fəaliyyətə başlaya və iştirak 
edə bilərlər.

Uşağınız bəzi sözləri oxumağı öyrənibsə, sosial qarşılıqlı 
əlaqəni bildirmək üçün mətndən istifadə edə bilərsiniz. “Meyvə 
şirəsi” və ya “qıdıqlamaq” kimi sözlər uşağınızın sizə yaxınlaşıb 
“Mən meyvə şirəsi istəyirəm” və ya “Məni qıdıqlamağını, xahiş 
edirəm” deməsi üçün yönləndirici ola bilər. Və ya oxuma vərdişlə-
ri yetərincə irəliləmişsə, cədvələ “bitirdim”, “iş vərəqlərimi bitir-
dim” və ya “şəkillərimə bax” kimi qısa cümlələr daxil etmək olar.
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Təcrübəmizə görə, ilk 
fəaliyyət cədvəllərinə riayət 
etməyi öyrənən bir çox uşaq 
hələ oxumağı bacarmır və 
yeni-yeni danışmağa başla-
yır. Onlar bir neçə kəlmə təq-
lid edə bilsələr də, spontan 
nitqlə məşğul olmur və sosial 
qarşılıqlı əlaqəyə başlamırlar. 
Ancaq bu sadaladıqlarımız bi-
zim üçün çox vacib hədəflər-
dir. Uşaqlar üçün düymə ilə 
aktivləşdirilmiş səsyazıcı və 
ya kart oxuyucular çox vaxt 
fəaliyyət cədvəllərinin tərkib 
hissəsini təşkil edir. 

Kart oxuyucusu səs len-
tinin taxıldığı xüsusi kart-
larla işləyən bir maqnitofon 
və pleyerdir. Valideyn və ya 
mütəxəssis uşağın söyləyə-
cəyi səsi yazmaq üçün kart 
oxuyucusundan istifadə edir. 
Uşaq kartla və ya cədvəlin-
dəki şəkillə qarşılaşdıqda, 
kartı kart oxuyucunun yuva-
sına yerləşdirməyi, kartlar-
da avtomatik səsləndirilən 
səsi dinləməyi, sonra bu səsi 
bir ailə üzvünə və ya təlim-
çiyə təkrar etməyi öyrənir. 
Məsələn, cədvəlində bir kart 
və üçtəkərli velosiped şəkli 
gördükdə, uşaq “Məni izlə” 

(Şəkil 3-7b) Kuklasını və əlavə edilmiş düymə 
ilə işləyən səsyazıcını tapır və “Bax” ssenarisini 
oynamaq üçün düyməni basır.

(Şəkil 3-7c) Sonra kuklanı yaxınlıqdakı təlimat-
çısına aparır və “Bax” deyir

(Şəkil 3-7a) Qordonun cədvəlində bir kukla şəkli.
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ssenarisini oynaya, valideynə yaxınlaşaraq ssenarini söyləyə və 
sonra üçtəkərli velosipedə minə bilər. Başqa bir səhifədə kartı və 
qucaqlaşma şəklini görüb, “Səni sevirəm” ssenarisini oynamaq 
üçün uşaq düyməni basır. Valideyninə yaxınlaşır, ssenarini deyir 
və onunla qucaqlaşır. Və ya cədvəlindəki başqa bir səhifəyə cavab 
olaraq yaxınlaşıb ssenarini “Mən bir tapmaca həll etdim” – deyə 
bilər. Şəkil 3–8 kart oxuyucunu və kartları göstərir. Əlavə C bunla-
rın satın alınması barədə məlumat verir.

Uşaqlar təcrübəli cədvəl izləyiciləri olduqdan və cədvəllərinə 
daxil olan şəkilləri, sözləri, düymə ilə işləyən qeyd cihazlarını, 
kart oxuyucuları və kartları istifadə etməyi öyrəndikdən sonra bu 
ipucları bir qədər azaldıla bilər. Beləliklə, uşaqlar müstəqil olaraq 
söhbətə başlaya və qarşılıqlı əlaqə mövzularını seçə bilərlər. Ya-
zılı və səsli ssenarilərin soldurulması prosedurları Fəsil 10-da və 
Otizmli Uşaqlarla Söhbətin Tədrisi: Ssenarilər və Ssenarinin Sol-
ması (Mc-Clannahan & Krantz, 2005) kitabında daha ətraflı izah 
olunur.

Kart oxuyucusunun istifadəsini uşağınızın cədvəlinə daxil et-
məyi planlaşdırırsınızsa, onu asan əldə edə biləcəyiniz bir ma-
sanın və ya rəfin üzərinə qoymalı, əvvəlcədən qeyd edilmiş səs 
kartlarını cədvələ yerləşdirməli ya da cədvəldə göstərilən digər 
materialların yanında saxlamalısınız.

Lavson (Lawson) 
Lavsona yaxşı performans göstərdiyi üçün mükafat olaraq 

peçenye əvəzinə qəpik pul qəbul etməyi öyrətdikdən bir neçə 
həftə sonra, digər qızımız Sesili (Cecily) bacısının rəfin üzərində-
ki qabdan qəpiklərini “oğurladığından” şikayət etdi. Biz çox se-
vindik, çünki bu Lavsonun ona cədvələ görə verdiyimiz qəpikləri 
dəyərləndirməsinin açıq bir göstəricisi idi! (Sesiliyə yeni qəpik 
pul kisəsi verdik və bir şkaf çəkməcəsində onun üçün bir yer tap-
masına kömək etdik.)
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Luvis (Lewis)
Şəkilli fəaliyyət cədvəlinə başladığımızda Levis üç yaşında idi. 

Tədris proqramı kataloqunda bölməli taxta rəflər və hər bölməyə 
uyğun yerləşəcək böyük plastik çəkməcələr görəndə bunların Le-
visə oyuncaqlarını toplayıb yerinə qoymağı öyrətməyimizin ən 
yaxşı yolu olacağını düşündük. Ancaq Levis o qədər kiçik idi ki, 
bir qutunu rəfdən çıxardıqda, çox vaxt içindəki şeyləri yerə tökür-
dü. Onun boyu bu qutunun içərisində nə olduğunu görə bilməyə-
cək qədər qısa idi. Buna görə də o əşyaları yerləşdirəndə çox səhv 
edirdi. Taxta tapmacasını yenidən konteynerə qoyub qaldırmağa 
çalışanda, çəkisinə görə tez-tez üstünə aşırırdı. Onun kitab şkafını 
qardaşının otağına köçürdük və daha kiçik rəflər və Levisin üçün 
daha yüngül plastik qablar aldıq. Kitab şkaflarındakı dəyişiklik-
dən sonra tədris çox daha sürətlə irəlilədi.

Ros (Ross)
Ros qonaq otağını necə süpürəcəyini bilirdi, ancaq biz bunu 

ondan istəmədikcə heç vaxt bu işdə bizə kömək etməzdi. Ona 
görə də qonaq otağında tozsoranı tutarkən onun şəklini çəkdik və 
fəaliyyət cədvəlinə əlavə etdik. Hər dəfə vərəqi açıb şəklə baxan-
da düz stolun üstündəki şirniyyat qabına tərəf gedirdi. Biz də hə-
mişə onu iş cədvəlinə doğru geri istiqamətləndirməli olurduq. Bir 
axşam onun inkişafını müzakirə edərkən cədvəl kitabına nəzər 
yetirdik və birdən ikimiz də şəklin arxa fonunda şirniyyat qabının 
olduğunu gördük. Ros üçün bu şəklin ən vacib hissəsi şirniyyat 
qabının olduğu arxa plan idi. Ertəsi gün təmiz arxa fon əldə etmək 
üçün Rosun arxasına ağ bir örtük asaraq yeni bir şəkil çəkdik. Et-
diyi səhvdən çəkinməsinə kömək etmək üçün bir neçə həftə bu 
dərs təkrar olundu.
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4. Tədrisin Fərqli Yolu

Uşaqları fəaliyyət istiqamətində əllə idarə etmək vərdiş halını 
almış bir davranış deyil və kənardan bir az qəribə görünür. Niyə 
belə qeyri-adi tədris prosedurunu tövsiyə edirik? Cavab işarələr-
də gizlidir.

İşarələr uşaqların düzgün reaksiya vermə ehtimalını artırmaq 
üçün təşkil etdiyimiz təlimatlar, jestlər, toxunuşlar və buna bən-
zər göstəricilərdir. Lovaas (1977) təlimdən əvvəl və ya minimal 
təlimlə arzu olunan cavabın verilməsini təmin edən bir ipucu tə-
yin etdi (səh. 20). Məsələn, müəllim “ayağa qalx” deyir və uşaq 
ayağa qalxmazsa, onu tutaraq ayağa qaldırır. Əlbəttə ki, məqsədi-
miz hərəkət işarələrini ən qısa müddətdə azaltmaqdır ki, uşaqlar 
bizim köməyimiz olmadan düzgün cavablar verə bilsinlər.

Ayrı-ayrı sınaq təlimlərində uşaqlara tez-tez nə deyəcəklərini 
izah edərək işarələr veririk. (“Bu nədir?”, “Alma”  və s. kimi) Bən-
zər şəkildə fərdi olaraq tədrisdə yetkin biri göstəriş və ya sual ve-
rir, uşaq suala cavab verir, böyüklər onları mükafatlandırır, uşaq 
atışdırmalığı yeyir və ya oyuncaqla oynayır, sonra isə növbəti sua-
lı gözləyir. Uşağın reaksiyaları bunlardır: gözləmək, cavab vermək 
və mükafatı istifadə etmək. Beləliklə, passiv gözləmə dəfələrlə 
mükafatlandırılan cavablardan biri halına gəlir (McClannahan & 
Krantz, 1997). Bu, danışmağı və bir neçə faydalı fəaliyyət göstər-
məyi öyrənmiş bir çox autizmli uşağın tapşırıq verilmədiyi müd-
dətdə nə üçün danışmamasını və tanış tapşırıqlarla məşğul olma-
masını izah edə bilər. Bu vəziyyət uşaqlara fəaliyyət cədvəllərinə 
riayət etməyi öyrədərkən həll etməyi hədəflədiyimiz problem-
lərdən biridir – onlara bir fəaliyyəti göstərməyi və tamamlamağı,  
kiminsə onlara göstəriş verməsini gözləmədən növbəti fəaliyyət-
lərə keçməsini öyrədirik.

Fəaliyyət cədvəllərinin tədrisi digər ənənəvi təhsil üsulların-
dan fərqlənir. Normal inkişafda olan uşaqların müəllimləri ümu-
miyyətlə, getdikcə artan işarələrlə (least-to-most prompts) tədris 
üsulundan istifadə edirlər. Müəllim (“Körpücük sümüyün harada-
dır?”) bir sual verir. Şagird cavab vermir və ya səhv cavab verirsə, 
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düzgün model olaraq cavab belə verilə bilər (“Körpücük sümüyü-
mü göstərməyimi izlə”). Şagird hələ də düzgün cavab vermirsə, 
müəllim əlini çiyninə doğru yönəldə və hətta cavabı ona söyləyə 
bilər (“Bu sənin körpücük sümüyündür”).

Artan işarələrlə tədris, adətən, inkişaf etməkdə olan uşaqlar 
üçün uğurlu olsa da, autizmli uşaqlar üçün təsirsizdir. Çünki bu 
tədris üsulunda autizmli uşaqların çoxlu sayda səhv etmələrinə 
şərait yaranır. Səhvlər bir dəfə edildikdə, onların təkrarlanması 
ehtimalı böyük olur və uşağın bunlardan çəkinməsinə kömək et-
mək getdikcə çətinləşir. Bundan əlavə, səhv reaksiyaya görə mü-
kafat vermədiyimiz üçün uşağın diqqəti yayıla da bilər.

Niyə Əllə İdarə Etmə?
Yuxarıda müzakirə olunan təlimat prosedurlarından fərqli ola-

raq, fəaliyyət cədvəllərini öyrədərkən əl rəhbərliyi (manual gui-
dance) və azalan işarəli tədris üsulundan (most-to-least prompt 
sequence) istifadə edilir. Səhvlərin qarşısını almaq üçün bütün 
mərhələlərə tam əl rəhbərliyi ilə başlayır, uşaq düzgün cavabları 
öyrəndikcə rəhbərliyi tədricən azaldırıq. Buna mərhələli yardım 
və ya mərhələli yönləndirmə (graduated guidance) deyilir. Bunun 
ardından bu fəsildə daha sonra bəhs olunacaq görüş alanından 
geri çəkilmə, kölgə olma və fiziki yaxınlığımızı azaltmağa keçirik. 
Bu prosedurlar müstəqilliyi təşviq edir və autizmli uşaqların ki-
minsə nəzarəti olmadan fəaliyyətləri tamamlamasına imkan ya-
radır (Pierce & Schreibman, 1994).

Öyrətməyə Hazırlıq
İlk dərsdən əvvəl bütün materialları hazırlayın. Şəkilli fəaliy-

yət cədvəlini iş masasının sol qurtacağına yerləşdirin və daha 
sonra digər materialları masaya və ya rəfin üzərinə istifadə sıra-
sına görə soldan sağa doğru düzün. (Daha sonra uşaq daha çox 
cədvəl izləmə bacarığı qazandıqda, materialları fasilələrlə yeni-
dən yerləşdirmək lazım gələcək, belə ki, təsvir olunan əşyaları 
tapmaq üçün uşaq rəfləri incələməlidir.) Əgər uşağınızın bir sı-
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rada və ya masada işləməsini arzu edirsinizsə, materialları onun 
yaxınlığında yerləşdirin. Əgər yerdə işləyəcəksə, materialların 
uşağınızın ətrafında açıq və maneəsiz bir yerdə olduğundan əmin 
olun. Fəaliyyət cədvəlinin daim açıq və görünən yerdə olmasına 
diqqət edin.

Mükafat olaraq qəlyanaltılardan istifadə edəcəksinizsə (məsə-
lən, pendir dilimləri, alma və ya peçenye parçaları, üzüm), bunları 
rahat əldə edə biləcəyiniz bir qaba qoyun. Tez yeyilməyən (kara-
mel, saqqız ayı və ya sərt konfet kimi) qəlyanaltılardan istifadə et-
məyin. Yoxsa uşaq sonrakı addımda səhv edərkən hələ də əvvəlki 
addımdan əldə etdiyi mükafatını yediyini görəcəksiniz. Əgər uşa-
ğınız simvol sistemindən istifadə etməyi öyrənibsə, bunu onun iş 
masasının yanında yerləşdirin.

Uşağa diqqətinizin bölünməmiş olduğunu göstərsə bilsəniz 
daha çox fayda əldə edərsiniz. Məsələn, dərs vaxtı qapını açmaq-
dan, telefonu cavablandırmaqdan,  ailə üzvləri və ya həmkarla-
rınızla söhbət etməyin. Bununla birlikdə televiziyadan gələn 
səs-küydən, qardaşlarının və ya digər tələbələrin oyun zamanı  
çıxardıqları səslərindən və ya başqa bir ailə üzvünün, terapevtin 
ara-sıra içəri girməsindən narahat olmayın. Uşaqlar diqqəti ya-
yındıran şeylər olduqda belə fəaliyyətlərlə məşğul olmağı öyrən-
məlidirlər.
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ÖYRƏTMƏYƏ HAZIRLAŞIN
� Materialları yerləşdirin
� Mükafatları hazırlayın

� Simvol sistemini yaxında saxlayın

IŞARƏLƏRI AZALTMA PROSEDURLARINI ISTIFADƏ ET (IŞARƏLƏRI AZALT)
   � Mərhələli yardım

   � Görüş alanından çıxmaq
   � Kölgə olmaq

   � Yaxınlığı azaltmaq

SƏHVLƏRI DÜZƏLTMƏ PROSEDURLARINDAN ISTIFADƏ ET  
(SƏHVLƏRI DÜZƏLT)

� Əvvəlki işarəni azaltma mərhələsinə geri qayıt (azaltma-geri çəkmə)
� Cədvəli bağla və sessiyaya yenidən başla

� Yenidən başla; Əllə idarə etməyə geri dön və bütün cədvəli yenidən öyrət
� Mükafatların effektivliyini gözdən keçir

� Bir neçə dəfə xətaya səbəb olan cədvəli dəyiş

ILKIN TƏLIMAT VERIN
(məs. “Zəhmət olmazsa özünə edəcək bir şey tap”)

Şəkil 4-1. Cədvəl Izləmə Bacarıqlarını Necə Öyrətmək Olar

MÜKAFATLANDIR
   � Yeməkləri arxasından ver
   � Simvolları arxasından ver
   � Simvolları verərkən görünməsini təmin et

TAMAMILƏ ƏLLƏ IDARƏETMƏDƏN 
ISTIFADƏ ET

   � Kitabı aç və ya səhifəni çevir
   � Şəkli göstər
   � Materialları əldə et
   � Materialları yerlərinə qoy
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Başlanğıc Təlimatı
Təlim sessiyasına başlamağa hazır olduğunuz zaman uşağını-

za “Oyuncaqlarınla oyna”, “Edəcək bir şey tap” və ya “Məktəbdən 
sonrakı işlərini görməyin vaxtı gəldi” kimi ilkin təlimatlar verin. 
Ümumi bir yol seçin, uşağınız təcrübəli cədvəl təqibçisi olduqdan 
sonra belə yenə də həmin rahat yolla davam edin. Digər uşaqla-
rınıza verdiyiniz “Gedin oynayın” və ya “Zəhmət olmasa işinizlə 
məşğul olun” kimi bir təlimatı da seçmək istəyə bilərsiniz.

İlkin təlimatı yalnız bir dəfə verin. Daha sonra uşağınızın si-
zinlə qarşılıqlı əlaqə qurmalı olduğunu göstərən bir şəklə dönənə 
qədər və ya cədvəlini tamamlayana qədər bir daha danışmayın. 
Unutmayın ki, uşağınıza yetkinlərin təlimatından müstəqil olma-
ğı öyrədirsiniz.

Əllə İdarəetmə
İlkin təlimatı verdikdən sonra övladınızın arxasına keçin və 

onu fəaliyyət cədvəlinə istiqamətləndirin. Bu hərəkət, adətən, 
uşağın çiyinlərini və ya qollarını tutaraq cədvələ doğru hərəkət 
etdirməklə həyata keçirilir. Əllərinizi onun əllərinin üstünə qo-
yun, cədvəl kitabını açmasına və ilk şəkli göstərməsinə kömək 
edin. Sonra onu materiallara doğru, onları götürüb yerə və ya 
yaxınlıqdakı iş səthinə qoymağa yönəldin.

Daha sonra cədvəl kitabında göstərilən tapşırığı yerinə yetir-
məsi üçün ona kömək edin. Əgər tapşırıq tanışdırsa (məsələn, bir 
çərçivə tapmacasını tamamlamaq kimi) səhvlərin qarşısını almaq 
üçün yalnız lazımi qədər rəhbərlik edin. Tapmaca tamamlandıq-
da sonra onu götürüb rəfdəki və ya iş səthindəki yerinə qaytar-
maq üçün uşağa kömək edin. Sonra onu yenidən cədvələ aparın. 
və səhifəni açması, növbəti şəkli göstərməsi, müvafiq materialları 
əldə etməsi, masaya və ya döşəməyə aparıb tapşırığı yerinə yetir-
məsi üçün rəhbərlik edin.

Şəkilli cədvəldəki hər bir fəaliyyət üçün bu proseduru təkrar-
layın. Uşağınıza əllə rəhbərlik edin:
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1. Cədvəl kitabını açın və ya səhifəni çevirin;
2. Şəkli göstərin;
3. Təsvir olunan materialları əldə edin və iş sahəsinə aparın;
4. Tapşırığı tamamlayın;
5. Materialları yerlərinə aparın; 
6. Cədvələ geri qayıdın və səhifəni çevirin.
Valideynlər və müəllimlər tez-tez bildirirlər ki, bu tədris pro-

sedurunun ən çətin tərəfi uşağa təlimat verməməyi yadda saxla-
maqdır. Şifahi təlimatlarınızın fəaliyyətə qarışa biləcəyini, oğlu-
nuzun və ya qızınızın və ya tələbənizin müstəqillik qazanmasına 
mane ola biləcəyini özünüzə xatırladın.

Mükafatlandırmaq
Fəaliyyət cədvəlini öyrətməyə başlayanda uşağınızı tez-tez 

mükafatlandırın. Mükafat olaraq atışdırmalıqlardan istifadə edir-
sinizsə, onları uşağınızın arxasından verin. Korporativdirsə və 
yaxşı işləyirsə, ətrafında uzanıb ona bir az atışdırmalıq verin. Mü-
kafatın verilməsinə vaxtı elə ayırmağa çalışın ki, onu doğru davra-
nışı ilə eyni vaxtda alsın. Bunu mümkün qədər tez-tez edin, ancaq 
gecikirsə, səhv edirsə, rəhbərliyinizə müqavimət göstərirsə və ya 
tənqid davranışı və ya stereotiplik nümayiş etdirirsə, onu müka-
fatlandırmayın.

Simvol sistemlərindən istifadə etməyi öyrənən uşaqların dər-
hal qida mükafatlarına ehtiyacları yoxdur. Bir simvol sistemindən 
istifadə edirsinizsə, tez-tez qəpik pullar və ya stikerlər verin. Bun-
ların mükafat olduğunu uşağa başa salaraq verməyə çalışın. Cəd-
vəlindən istifadə edərkən və ya material əldə edərkən, simvol löv-
həsi iş masasının yaxınlığında olmalıdır. Beləliklə, uşağınız orada 
olan simvolları asanlıqla görə bilər. Döşəmədə oynayarkən və ya 
masada bir işi tamamlayarkən, simvol lövhəsini uşağınızın oldu-
ğu yerə aparın, ancaq simvolları öndən deyil, arxasından çatdır-
mağı və yalnız təlimata uyğun işlədiyi zaman çatdırmağı unutma-
yın. Yeni müəllimlərə və terapevtlərə rəhbərlik edərkən, mükafat 
verərkən uşağın nümayiş etdirdiyi davranışın tezliyində artma 
ehtimalı olduğunu, bu səbəbdən, sadəcə, mükafatın doğru olan 
davranışlardan sonra verilməli olduğunu tez-tez xatırladın. Uşaq-
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ları cədvəllərindəki şəkillərə işarə etdikləri anda mükafatlandır-
saq, gələcəkdə şəkilləri göstərmə ehtimalı daha yüksək olacaqdır. 
Onları dayandıqları və heç bir iş görmədikləri anda mükafatlan-
dırsaq, bu cür gecikmələr daha tez-tez baş verəcəkdir. Övladınızın 
təkrarlamasını istəmədiyiniz davranışını mükafatlandırmayın.

İlk fəaliyyət cədvəllərini istifadə etməyə başlayan uşaqlara 
simvollar mükafat olaraq verilə bilər. Uşaqların simvolları yemək 
ya da fəaliyyət mükafatları ilə dəyişə bilmələri üçün dörd ya da 
beş simvol qazanmalarına yardım edin. Belə uşaqlarda stiker və 
ya qəpik pul kimi simvollar, yemək və ya içki kimi mükafatların 
sayı artırılmalıdır. Məsələn, şəkli göstərdiyində ya da fəaliyyəti ta-
mamladıqda bir parça yeməklə mükafatlandırarkən, materialları 
yerinə qoyanda ona simvol verin. Son simvol mükafatı sonuncu 
fəaliyyətə (məsələn, xüsusi bir atışdırmalıq kimi saxlamaq) görə 
simvola dəyər verməyi öyrədə bilər. Bu simvolların da əlavə bir 
mükafatla əvəz olunduğunu (məsələn, sizin tərif və diqqətiniz, 
yoldaşlıq etdiyi xüsusi bir oyuncaq, yemək, qıdıqlanma və ya 
oyun fəaliyyəti) unutmayın. 

Bəzi “Et” və “Etmə”lər
Artıq biz daha əvvəl “etmə” haqqında danışmışıq – əgər cədvəl 

sosial fəaliyyət göstərməyinizi tələb etmirsə, cədvələ əməl etməyi 
öyrəndiyi zaman uşağınızla danışmayın. Onun təkbaşına etməsini 
istədiyiniz bəzi fəaliyyətləri seçmisiniz; sizin göstərişlərinizdən 
asılı olmaması üçün danışıqlarınızı azaldaraq ona yardım edin.

Başqa bir “etmə” – daha jest etməyin. Nəticədə, övladınız öz 
cədvəlinə sahib olacaq, təkbaşına fəaliyyətlərini seçəcək, ar-
dıcıllaşdıracaq və tamamlayacaqdır. Ancaq jestləriniz müvafiq 
işarələrə çevrilərsə, uşağınız müstəqillik əldə edə bilməz. Şübhə 
yaranarsa, onu arxadan yönləndirin, ancaq cədvəl kitabına və ya 
oyuncaqlarına işarə etməyin.

Təcrübəsiz müəllimləri və terapevtləri hazırlayarkən onla-
ra tez-tez “yollarından çəkilin” deyirik. Yəni bədəninizin heç bir 
hissəsi uşaqla cədvəl və ya materiallar arasında qalmasın. Fəa-
liyyət cədvəlində paltarın və geyim şəklinin olması geyinməyə 
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işarə olmalıdır; mövcud kompüter və fəaliyyətdəki bir kompüter 
şəkli klaviatura ilə işləməklə; qida hazırlama tapşırığı və kranın 
altındakı əl şəkli əllərin yuyulması ilə nəticələnməlidir. Uşaqla 
materiallar arasında dayanmaq və ya arxasından deyil, önündən 
göstəriş vermək, uşağın bu işi müstəqil şəkildə yerinə yetirməyi 
öyrənməsini təxirə sala bilər.

Digər tərəfdən, müstəqilliyi təşviq edəcək yardımlar edə bilər-
siniz. Uşaq stereotipik və ya pozucu bir davranış sərgiləyirsə, onu 
hədəflənən işi görmək üçün istiqamətləndirin. Şəkli göstərməyi, 
materialları əldə etməyi və ya işi tamamlamağı təxirə salırsa, səhv 
və ya uyğun olmayan cavab verməzdən əvvəl əl rəhbərliyindən 
istifadə edin. Ağlayırsa, şifahi olaraq etiraz edirsə və ya fəaliyyəti 
dayandırmağa çalışırsa, davam etməsi üçün ona rəhbərlik edin. 
Şəkil 4-2 bəzi edilməli və edilməməli işlərin xülasəsini verir.

Şəkil 4-2. Tədrislə Bağlı Bəzi “Et” və “Etmə”lər 

ET ETMƏ

Materialları rəfə və ya kitab şkafına yerləşdirin
İlk cədvəli dağınıq və ya qeyri-mütəşəkkil bir 

mühitdə öyrətməyə çalışın

Qapı və ya telefona cavab verməmək üçün 
düzənləmə et

Televizordan və ya digər uşaqlardan gələn 
səs-küydən narahat olun

Materialları sıraya qoy Uşağınız və materiallar arasında qalın

Mükafatları öncədən hazırla
Bu mükafatları başqa zamanlarda da istifadə 

edin

İlkin məlumat verin
Sosial fəaliyyətlərdən kənar zamanlarda da 

danışın

Əllə idarə etmədən istifadə edin, səhvlərin və 
ya gecikmələrin qarşısını almaq üçün sürətlə 

yönləndirmələr edin

İşarə edin, jestlərdən istifadə edin, model olun 
və uşağın önünə keçin

Mükafatları tez-tez verin
Mükafatları uşaq gecikəndə və ya səhv cavab-

lar verəndə istifadə edin
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Mərhələli Yardım
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, tədris tam, daim əl-əl üzərində 

rəhbərliyi ilə başlayır. Ancaq bir neçə seansdan sonra övladınızın 
sizin rəhbərliyinizdən daha az asılı olduğunu hiss edəcəksiniz. Sə-
hifə çevirmək üçün sizin yardımınız olmadan qolunu hərəkət et-
dirdiyini, kitab rəfinə tərəf döndüyünü və ya köməyiniz olmadan 
Lego bloklarını götürüb yenidən səbətə atdığının şahidi olacaq-
sınız. Rəhbərlik etmədən əllərinizi yüngülcə onun əllərinin üzə-
rinə qoyun. Verdiyi cavablar sizə bundan sonra əllə rəhbərliyin nə 
qədər lazım olduğunu bildirəcəkdir. Məsələn, sizin rəhbərliyiniz 
olmadan parçaları tapmacaya qoyursa, ona rəhbərlik etməyin. 
Yalnız səhvlərinin qarşısını almaq üçün rəhbərlik edin. Qollarını 
cədvəlindəki şəklə uyğun olmayan bir oyuncağa uzatdığını hiss 
edirsinizsə, dərhal əllərini düzgün oyuncağa doğru istiqamətlən-
dirin. Muncuqları ağzına almağa çalışırsa, bu davranışın qarşısını 
almaq üçün muncuqları ipə düzməsi üçün ona rəhbərlik edin.

Tipik olaraq, uşaqlar bəzi tapşırıqları tez, bəziləri isə daha ya-
vaş mənimsəyirlər. Bəzi uşaqlar səhifələri çevirə bilmək üçün da-
vamlı əl rəhbərliyinə ehtiyac duyurlar; bəzilərinin də materialları 
rəflərdəki orijinal yerlərinə qaytarması üçün davamlı rəhbərliyə 
ehtiyacları olur; digər uşaqlar isə kart oxuyucu ilə işləməyi və ya 
səs qeyd cihazlarında düymələri basmağı öyrənmək üçün davam-
lı rəhbərliyə ehtiyac hiss edirlər. Övladınızın hərəkətlərini diqqət-
lə izləyərək, hansı vəziyyətdə sizin rəhbərliyinizə ehtiyacı olub- 
olmadığını öyrənəcəksiniz. Hədəf fəaliyyətini yerinə yetirərkən 
əllərinizlə onun əllərinə, sadəcə, toxunursunuzsa, görüş alanın-
dan geri çəkilmə (spatial fading) hərəkətinə keçməyə hazırsınız.

Görüş Alanından Geri Çəkilmə
Görüş alanından geri çəkilmə əl əmrlərinin yerini tədricən də-

yişdirmək deməkdir (Cooper, 1987). Əgər uşaq sistematik olaraq 
cədvəlindəki şəkillərə işarə edirsə, müəllimi bu tapşırıqlar üçün 
onun əlini tutmağı dayandıra və bunu əvəzinə yüngülcə uşağın 
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biləyindən tuta bilər. Şəkillərə işarə etməyə davam edərsə, müəl-
lim yüngülcə qolunu, daha sonra dirsəyini tutaraq fiziki yardım 
göstərməyə çalışmalıdır. Və düzgün cavab verməkdə davam edər-
sə, müəllim, sadəcə, uşağın çiyninə toxuna bilər.

(Şəkil 4-3). (sol) Tapmacalar Cekin əvvəlki fəaliyyət 
cədvəllərinin bir neçəsinə daxil edilmişdi. Lakin o, 
heç vaxt bu qədər parçadan ibarət olan bir tapmaca 
toplamamışdı. Təlimatçısı işə başlamasına kömək et-
mək üçün mərhələli rəhbərliyi istifadə etdi.
(sol altda) Təlimatçı fasilələrin on saniyədən çox 
davam etdiyini gördükdə, görüş alanından geri çə-
kilmədən istifadə etdi – qollarına və ya çiyinlərinə 
toxundu.
(aşağıda ortada) Cek (Jek) fəaliyyətlə məşğul olanda 
təlimatçısı hərəkətlərinə kölgə saldı.
(sağ altda) Sonra o yavaş-yavaş uşaqdan uzaqlaşdı.
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Bu tədris prosedurlarının uğurlu istifadəsi uşağın davranışı-
nın diqqətlə müşahidə edilməsindən asılıdır. Birinci cədvəlin təd-
risi zamanı, bəzi reaksiyalar üçün mərhələli yardımdan istifadə 
etməyə davam edərkən, digər reaksiyalar üçün görüş alanından 
geri çəkilmədən istifadə edilə biləcəyini görəcəksiniz. İşarələri 
azaltmaq üçün çox uzun müddət gözləmə mövqeyində durmaq  
uşaqların irəliləməsini ləngidir, lakin geri çəkmək üçün çox tələs-
mək də öyrənməyə mane olan səhvlərlə nəticələnir. İşarələri nə 
vaxt azaldacağınızı övladınızdan öyrənəcəksiniz. 

Kölgə Olmaq
Uşağınız, sadəcə, çiyninə toxunduğunuz zaman istədiyiniz dav-

ranışı edirsə, kölgə olmağa başlaya bilərsiniz. Kölgə olmaq onun 
hərə kətlərini əllərinizlə çox yaxından təqib etməyiniz deməkdir. 
Ancaq siz ona toxunmadan (Cooper, 1987) o, doğru cavabları 
göstər məyə başlayırsa, tədricən əllərinizi ondan uzaqlaşdırın.

Oven (Owen) ilk cədvəlinə riayət etməyi öyrənəndə, əksər au-
tizmli uşaqlar kimi, mərhələli yardım, görüş alanından geri çəkil-
mə və kölgə olmanın eyni anda istifadəsinə ehtiyac duyurdu. O, 
tez bir zamanda materialları əldə etməyi öyrənmişdi. Bu cavab-
ları üçün biz kölgə olmağa başladıq. Ancaq Oven cədvəl kitabını 
açmazdan əvvəl tez-tez atışdırmalıqlarını yeməyə çalışırdı. Bu xə-
tanın qarşısını almaq üçün mərhələli yardımdan istifadə etməyə 
davam etdik. İç-içə keçən oyuncaqları fırlatmasının qarşısını al-
maq üçün əllə idarəetmə, formaları qutuya qoyması üçün görüş 
alanından geri çəkilmədən istifadə etdik. Bəzi tapşırıqları digər-
lərindən daha tez yerinə yetirməyi öyrənsə də, nəticədə hamısını 
kölgə olmaqla tamamladı. Bu da müəllimi ilə aralarında olan mə-
safəni artırmağın vaxtının gəldiyini bildirirdi.

Fiziki Yaxınlığı Azaltmaq
Uşağınız fəaliyyət cədvəlinin bütün hissələrini kölgə olma yolu 

ilə düzgün şəkildə tamamladıqdan sonra sıra son işarəni də geri 
çəkməyə, yəni fiziki yaxınlığı azaltmağa gəlir. Əvvəlcə geri çəkilə 
və övladınızla aranızdakı məsafəni 15–20 santimetrə qədər artıra 
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bilərsiniz. Növbəti seansda düzgün cavablar verməyə davam edər-
sə, bir addım da uzaqlaşa bilərsiniz. İşarələrin geri çəkilməsində 
olduğu kimi, yaxınlığın azaldılmasına dair verdiyiniz qərarlar da 
uşağınızın fəaliyyətinə əsaslanır. Növbəti seanslarda düzgün ca-
vablar verməyə davam edərsə, bir addım, daha sonra isə iki addım 
uzaqlaşın və s. 

On yaşlı Al (Al) terapevtləri kölgə olduqda, geyinmək və yata-
ğını düzəltmək kimi səhər fəaliyyət proqramını düzgün şəkildə 
tamamlayırdı. Al hədəf fəaliyyətlərini də səhvsiz başa vurduq-
da terapevtlər onunla öz aralarındakı məsafəni 20 santimetrlik 
məsafələrlə artırdılar. Terapevtlər uşağın 40 santimetr uzağında 
olarkən səhv reaksiya vermədiyini gördükləri zaman məsafəni 
bir qədər də – 60 santimetr artırdılar. Nəhayət, yataq otağının 
qapısının kənarında dayandılar və küncdə dayanıb uşağın görüş 
alanından çıxdılar. Gizli müşahidələr uşağın nəzarət olmadan ge-
yindiyini və yatağını topladığını göstərdi.

Yanlışlarla Başa Çıxmaq
Bütün uşaqlar fəaliyyət cədvəllərinə riayət etməyi öyrənərkən 

səhvlərə yol verirlər. Uşaqlar əvvəlcə onlardan nəyin gözlənildi-
yini bilmirlər. Bundan əlavə, əksəriyyəti əvvəllər cədvəllə əlaqə-
si olmayan bəzi davranışlar öyrənmişlər, məsələn, bir yetkinin 
təlimat və ya oyun materiallarını verməsini gözləmək; indi cəd-
vələ daxil olan atışdırmalıqları yemək; kitabları sürətlə dəfələrlə 
vərəqləmək; və ya oyuncaqları təyinatı üzrə istifadə etmək əvə-
zinə, çevirmək və s.

Əvvəllər müzakirə edilən azalan işarə ardıcıllığı, mümkün ol-
duqca səhvlərin qarşısını almaq üçün hazırlanmışdır. Lakin ən 
müasir tədris mərkəzlərinin peşəkar mütəxəssisləri belə bəzən 
bunu edə bilmirlər. Bəzən uşaq təəccüb olunacaq sürətlə hərəkət 
edir, tamamilə gözlənilməz bir davranış nümayiş etdirir, əl rəh-
bərliyindən xüsusi bacarıqla qaçır, fəaliyyətini pozucu bir davra-
nışla sərgiləyir və ya doğru cavab verəcək kimi görünərkən son 
anda bir səhvə yol verir.
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Səhvlərlə mübarizə strategiyası: Əvvəlki işarə vermə prosedu-
runa qayıdın. Səhv edən uşağa kölgə salırsınızsa, görüş alanından 
geri çəkilmə üsulundan istifdə edin. Görüş alanından geri çəkil-
mədən istifadə edirsinizsə, mərhələli yardıma geri dönün. Tə-
bəqəli yardımdan istifadə edirsinizsə, əl ilə idarə etməyə qayıdın. 
Uşaq səhv ilə əlaqəli cədvəl komponentində bir və ya daha çox 
düzgün cavab verənə qədər əvvəlki işarə vermə prosedurundan 
istifadə etməyə davam edin; sonra geri çəkilməyə davam edin. 
Məsələn, uşaq materialları yerinə qoymadan əvvəl cədvəlin növ-
bəti hissəsinə keçməyə çalışırsa, bir və ya iki qutunu rəfə düzgün 
qaytarmayana qədər əvvəlki işarə vermə proseduruna qayıdın. 
Bu səhv cədvəlin sonlarına yaxın baş verərsə, növbəti tədris ses-
siyasında əvvəlcədən işarə vermə prosedurundan istifadə etmək 
lazım ola bilər. 

Mərhələli yardımdan istifadə edirsinizsə və oğlunuz səhifə-
ni çevirməzdən, bu materialların şəklini göstərməzdən əvvəl 
materialları əldə etməyə çalışırsa, səhifəni çevirməsinə və şəkli 
göstərməsinə kömək etmək üçün tam əllə idarə etmədən istifadə 
edin. Səhifəni açmaq və şəkli göstərmək üçün növbəti bir neçə 
fürsətdə tam əllə idarəni istifadə etməyə davam edin və sonra 
mərhələli yardıma geri qayıdın. Uşağınız işlədiyi tapmacanı bi-
tirmədən yerinə qoymağa çalışırsa və əgər siz həmin anda kölgə 
olma prosedurundan istifadə edirsinizsə görüş alanından geri çə-
kilməyə geri dönün. Lakin başqa bir səhv daha edirsə mərhələli 
yardımdan istifadə edin. 

Təkrarlanan səhvlər uşağın tapşırıqları və ya işarə vermə pro-
sedurlarından faydalanmağı hələ öyrənmədiyini göstərir. Bu şərt-
lər daxilində bir neçə alternativ həll yolu düşünə bilərsiniz. Bun-
lardan biri yenidən başlamaq – yenidən əl-əl üzərində rəhbərliklə 
başlayaraq bütün cədvəli yenidən öyrətməkdir. Başqa bir seçim 
– cədvəl kitabını bağlamaq, materialları orijinal yerlərinə qaytar-
maq və övladınızın fəaliyyətə yenidən başlamasını istəməkdir. 
Ancaq ondan bir neçə dəfə eyni fəaliyyəti təkrar etməsini tələb 
etməyin, çünki o, bu tapşırığı bir dəfədən çox yerinə yetirilməli 
olduğunu başa düşə bilər.
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Səhvlərlə məşğul olmağın başqa bir yolu da cədvəli qısaltmaq-
dır. Uşağınızın dörd və ya beş fəaliyyəti əhatə edən cədvəldə bir-
dən çox səhv etməsindənsə, üç fəaliyyəti əhatə edən cədvəli düz-
gün şəkildə tamamlaması daha faydalıdır. İlk cədvəli səhv siz başa 
vurduqdan sonra hər dəfə başqa bir fəaliyyət əlavə etmək olar.

Mövcud mükafatları yenidən nəzərdən keçirmək istəyə bilər-
siniz. Uşağınızın sevdiyi başqa atışdırmalıqlar və ya oyuncaqlar 
varmı? Mükafatlar yetəri qədər tez-tez verilirmi? Və cədvəldəki 
fəaliyyətləri yenidən qiymətləndirmək istəyə bilərsiniz. Müəyyən 
bir fəaliyyət zamanı həmişə səhvlərlə qarşılaşırsınız? Məsələn, 
uşağınız, adətən, rəngayırma tapşırığında və ya iş səhifəsində 
səhv edir? Lego bloklarını model olaraq qurmaqdansa, sadəcə, 
sıraya düzür? Bir fəaliyyət ümumiyyətlə, icra prosesində səhvlər 
meydana gətirirsə, cədvəldən çıxarıla bilər və yerinə fərqli bir şə-
kil və fərqli materiallar qoyula bilər.

Nəhayət, uşağınızın əl rəhbərliyinə verdiyi cavabları qiymət-
lən dirmək vacib ola bilər. Mütəmadi olaraq əsəbiləşirsə və ya mü-
qavimət göstərirsə, fəaliyyət cədvəlini müvəqqəti olaraq dayan-
dır maq, ona toxunma və rəhbərliyi qəbul etməyi öyrətmək üçün 
əvvəlki prosedurlara qayıtmaq lazım gələ bilər (Fəsil 2-də bax).

Bir Çox Şeyi Eyni Anda Edə Bilmək
İndiyə qədər bir çox şeyi eyni vaxtda necə edəcəyinizi düşü-

nürsünüz? (bu tapşırıqların hamısının ediləcəklər siyahısı üçün 
Şəkil 4-1-ə baxın). Uşağınıza əl ilə rəhbərlik etməli; ağzına yemə-
li mükafatlar qoymalı (əgər simvollara hələ kifayət qədər dəyər 
vermirsə); doğru cavab verdiyində qəpik və ya simvol verməli;  
reaksiyalarının mərhələli yardım, görüş alanından geri çəkilmə 
və ya kölgə olma prosedurlarından hansına ehtiyacı olduğunu 
hiss etməli və səhvlərini düzəltmək üçün hazır olmalısınız.

Tipik olaraq bu mürəkkəb davranışları təcrübə qazanaraq və 
ya başqalarından rəy alaraq öyrənirik. Övladınızın uğurları və 
səhvləri sizə növbəti seansda davranışlarınızı necə dəyişdirəcə-
yinizə yardımçı ola bilər. Və siz həyat yoldaşınızla bu layihəni 
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birlikdə həyata keçirirsinizsə, tədris prosedurlarının səmərəli 
istifadəsi zamanı onlara əməl edilmədiyi və ya uyğunsuzluqla da-
vam etdiyi hallarda bir-birinizə kömək edə bilərsiniz. Bu zaman 
qarşılıqlı tərif və səhvlərinizi düzəldərkən bir-birinizə ifadə et-
diyiniz rəylərdən çox istifadə edirsinizsə, uşaqlarda olduğu kimi 
daha çox doğru reaksiya verə və daha istəkli ola bilərsiniz.

Ümumiyyətlə, valideynlər və mütəxəssislər istəmədən də olsa, 
səhv reaksiyaların öyrədildiyini müşahidə edirlər. Bu kimi hallar-
da öyrətmə üsulunu dəyişərək, mükafatların istifadə tezliyini ar-
tıraraq, şəkil və ya materialları dəyişərək səhvləri düzəldə, uşaq-
lara önəmli addımları uğurla keçməyi öyrədə bilərsiniz.
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5. Cədvəl Izləmə Bacarığını Ölçmək

Giriş
Məlumat toplamaq uşağa fəaliyyət cədvəlindən istifadə etməyi 

öyrətməyin ən kritik hissəsi olsa da, bəzi valideyn və müəllimlər 
bununla maraqlanmırlar. Uşağa cədvələ riayət etməyi öyrətmək 
gözləniləndən daha çox təfərrüata varmağınızı tələb edir. Uşaq 
müstəqil olaraq cədvəli izlədikdə əldə etdiyi yeni bacarıqlar, sa-
dəcə, sizə deyil, başqalarına da aydın olacaqdır. Beləliklə, məlu-
mat toplama ilə niyə məşğul olduğunuz sizə maraqlı gələ bilər.

Bu sualınızın bir neçə cavabı var:
Birincisi, övladınızın fəaliyyətinə dair öyrənəcəyiniz məlumat-

lar, əvvəlki fəsildə təsvir edilən səhv düzəltmə prosedurlarından 
istifadə etməyə hazır olmağınız üçün tez-tez səhvlərlə əlaqəli tap-
şırıqları müəyyənləşdirməyə kömək edəcəkdir. 

İkincisi, məlumatlar işarələrin nə vaxt azaldılacağı barədə qə-
rar verməyinizə kömək edəcəkdir. 

Və nəhayət, bu məlumatlara cədvəldə dəyişikliklərə ehtiyac 
olduğunu və ya yeni bir cədvəl təqdim etməyin vaxtı gəldiyini an-
lamaq üçün ehtiyac olacaqdır. 

Kipin valideynləri onun ilk cədvəlini mənimsədiyini bildir-
sələr də, təlimatçısı tərəfindən toplanan məlumatlar uşağın cəd-
vəl komponentlərinin 68–74%-ni düzgün tamamladığını göstərir. 
Məlumatlar müvəffəqiyyət əldə etmək üçün uşağın davamlı ola-
raq müəllimə ehtiyac duyduğunu əks etdirirdi.

Təsadüfi müşahidə çox vaxt xətalı olur. Yetkinlər bəzən səh-
vən, fərqində olmadan uşaqlara işarələr verirlər. Məsələn, səhifə-
ni çevirən uşağa yavaşca yaxınlaşma, götürməli olduğu oyuncağa 
doğru əlini aparma, doğru materiallara uzanarkən sürətlə nəfəs 
alma kimi işarələr uşaq üçün cədvəlindəki şəkillərdən və müvafiq 
materiallardan daha çox uyğun ola bilər. Nəticədə, belə işarələr 
olmayanda səhvlər meydana gəlir.
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Məlumatların Toplanması
Uşağın cədvəldən istifadəsinə dair məlumatların toplanması 

göründüyü qədər çətin deyil və bu bizə uşağın performansı ilə 
bağlı ətraflı bir tablo yaradır. Bu, bir çox ayrı reaksiyaları araşdır-
mağımıza və tapşırığın hansı hissələrinin çətin olduğunu müəy-
yənləşdirməyimizə imkan verir. Beləliklə, ən çox ehtiyac duyduq-
ları anda təlimat verməyə hazır olmalıyıq. Uşağın qrafiki izləmək 
bacarıqlarının bu təfərrüatlı təhlilini almaq üçün hər tapşırığı bir 
neçə ayrı hissəyə ayırırıq.

Cədvəldəki fəaliyyətlərin bir çoxu 5 komponentdən ibarətdir: 
1) cədvəl kitabını açmaq və ya səhifəsini çevirmək; 2) şəklə bax-
maq və ya göstərmək; 3) şəkildə göstərilən materialları əldə et-
mək; 4) fəaliyyəti tamamlamaq; və 5) materialları yerlərinə qoy-
maq. 

Doğru cavablar “müsbət” (+), yanlış cavablar isə “mənfi” (-) ilə 
dəyərləndirilir. Öyrətməyə başlamazdan əvvəl fəaliyyətləri cəd-
vəldə göründükləri sıraya uyğun bir şəkildə məlumat vərəqinin 
solundakı sütuna yazın, məlumat vərəqini panoya sancın (məlu-
mat vərəqi blankı üçün Əlavə D-ə baxın). 

Məktəbəqədər yaşlı uşağa 6 səhifədən ibarət cədvəl kitabını 
istifadə etməyi öyrətdiyinizi fərz edək; kitabdakı şəkillər bir tap-
maca, forma qutusu, qıdıqlanan uşaq şəkli, “Potato Head” oyun-
cağı, rəng eyniləşdirmə tapşırığı və qabdakı quru üzüm şəkillə-
rindən ibarətdir. Uşaq heç bir yardım almadan fəaliyyət cədvəli 
kitabını aça bilirsə, tapmaca fəaliyyətinin ilk komponenti doğru 
olaraq dəyərləndirilir. Uşaq şəklə baxıb göstərə bilirsə, ikinci 
komponent “şəklə baxmaq və göstərmək” doğru olaraq qəbul edi-
lir. Çünki siz onun arxasında dayanırsız, gözlərini görə bilmirsiz, 
ancaq başı şəklə doğru yönəlmişsə, şəklə baxdığını qəbul edin. 
Əgər uşaq başını şəkildən kənara çevirmişsə, ona yavaşca başını 
doğru yönə çevirməsi üçün yardımçı olun və bu komponenti yan-
lış olaraq dəyərləndirin.

Uşaq fəaliyyət cədvəlini atıb, tapmaca və ya tapmaca qutusu-
na yönəlib, onu götürüb çalışma masasına və ya yerə qoyarsa,  
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şəkildə göstərilən materialları əldə etmək üçün olan üçüncü kom-
ponent doğru olaraq dəyərləndirilir. Fəaliyyəti tamamlayan dör-
düncü komponent, bütün parçaları tapmacada yerinə qoyduğu 
təqdirdə düzgün qiymətləndirilir (və əgər təqdim etmisinizsə, 
tapmacanı konteynerə qaytarır). Beşinci komponent tapmacanı 
(və ya konteynerdəki tapmacanı) rəfdəki və ya kitab şkafındakı 
orijinal yerinə qaytardığı təqdirdə düzgün qiymətləndirilir. 

Şəkil 5-1. Cədvəl İzləmə Məlumat Vərəqi

Müşahidəçi: Ata 
Tarix: 20 Dekabr, 2009

Fəaliyyət
Kitabı açma/

Səhifəni 
çevirmə

Göstərmə/
Baxma

Əldə etmək
Tamam-
lananlar

Kənara 
qoyulanlar

Tapmaca - + - - -

Forma 
qutusu

- - + + -

Qıdıqlanmağı 
istəmək

+ - Keçərsiz + Keçərsiz

“Potato 
Head” 

oyuncağı
- - - - -

Rəng 
eyniləşdirmə

- + - + -

Atışdırmalıq - + - + -

Tamamlandı 1 3 1 4 0

Doğru tamamlanan komponentlərin sayı: 9
Ümumi komponentlərin sayı: 28

Doğru tamamlanan komponentlərin faizi: 32%

(Şəkil 5-1) Uşağın cədvəli izləmə bacarıqlarını mənimsəməsini ölçmək üçün istifadə edilən 
nümunə məlumat vərəqəsi. (Əlavə D-də boş məlumat vərəqləri mövcuddur.)
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Uşaq hər bir komponenti sizdən yardım almadan bitirirsə, 
doğru olaraq dəyərləndirilir. Bu, ona toxunmaq, onunla danış-
maq, materialları jestlərlə göstərmək və ya onun doğru cavabı 
verməsi üçün dəstəkləyəcək hər hansı bir hərərkət ola bilər. Əgər 
ona hər hansı bir köməklik edirsinizsə, həmin komponenti səhv 
olaraq dəyərləndirin. Bundan əlavə, uşaq 10 saniyədən çox fasilə 
verərsə, cavab verməyi gecikdirərsə və ya fəaliyyətə uyğun olma-
yan bir davranış etməyə cəhd edərsə komponenti səhv dəyərlən-
dirin və ona düzgün cavab verin. 

Cədvəldə əksər fəaliyyətlərin beş komponenti olmasına bax-
mayaraq, bir neçəsinin komponenti beşdən azdır; sosial qarşılıqlı 
əlaqənin yalnız üç komponenti verilib. Şəkil 5-1-də istinad edilən 
cədvəl qıdıqlanmaq istəyini əhatə edir. Uşağın tapşırıqları bun-
lardır: səhifəni açın, qıdıqlanma şəklinə baxın və onu işarə edin, 
birinin yanına gedin və “qıdıqlamağını xahiş edirəm” deyin. Alına-
caq və ya qoyulacaq heç bir material yoxdursa bu fəaliyyət kom-
ponentləri “QO” ilə qiymətləndirilir (qəbul olunmur).

Şəkil 5-1-də göstərilən məlumat vərəqi uşağın müstəqil ola-
raq səhifəni rəng uyğunlaşdırma şəklinə çevirmədiyini və bunun 
mənfi olaraq dəyərləndirildiyini göstərir. Bununla belə, ona sə-
hifəni açmaq üçün rəhbərlik etdikdən sonra o, rəngə uyğun mate-
rialların şəklini göstərdi. Valideyni də bu tapşırıq komponentini 
doğru olaraq qeyd etdi. Uşaq rəng uyğunluq qutusunu götürmək-
də köməyə ehtiyac duydu və bu cavab yanlış olaraq dəyərləndi-
rildi. Qırmızı dairəni müvafiq qırmızı dairəyə, sarı dairəni sarı 
dairəyə və s. yapışdıraraq rəng uyğunluğu tapşırığını düzgün şə-
kildə yerinə yetirsə də, materialları ona tapşırılana qədər yerinə 
qoymadı və “kənara qoymaq” yanlış olaraq dəyərləndirildi.

Atışdırmalıq almaq şəkil 5-1-də göstərilən son fəaliyyətdir. 
Cədvəldə kağız boşqabda quru üzüm şəkli yer alır, kişmiş boşqabı 
da bir rəfdə göstərilirdi. Uşaq bəzi kişmişləri rəhbərlik olmadan 
yedi (valideynləri hamısını yeməsini tələb etmədilər) və fəaliyyət 
düzgün tamamlandı kimi qiymətləndirildi. Kağız boşqabı kömək 
olmadan zibil qutusuna qoymadı və “kənara qoymaq” səhv olaraq 
dəyərləndirildi.
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Bir tədris sessiyasından sonra məlumat vərəqinin hər sütunu-
na doğruları (+) əlavə edib yekun nəticəni alt sıraya daxil edin. 
İndi hər bir tapşırıq komponentini nəzərdən keçirmək və növbəti 
iclas üçün işarə vermə və işarə azaltma prosedurlarını planlaşdır-
maq üçün yaxşı zamandır.

Sonra məlumatları məlumat vərəqinin altındakı boşluqları 
dolduraraq ümumiləşdirin. Düzgün tamamlanmış komponent-
lərin ümumi sayını və cədvəldəki ümumi komponentlərin sayını 
hesablayın. Daha sonra düzgün sayı ümumi komponent sayına bö-
lüb düzgün tamamlanan komponentlərin faizini əldə etmək üçün 
bu sayı 100-ə vurun. Şəkil 5-1-də 28 cədvəl komponentindən 9-u 
düzgün tamamlandı kimi dəyərləndirilib. Uşağın valideyn ləri 9-u 
28-ə böldülər və alınan rəqəmi 100-ə vuraraq doğru faizi (32%) 
əldə etdilər. Bu fəsildə daha sonra uşağın cədvəli izləmə bacarıq-
larını mənimsədiyini göstərən cədvəl yaratmaq üçün alınan faiz-
dən necə istifadə edəcəyinizi izah edəcəyik.

Uşaq yuxarıda təsvir olunan kimi şəkilli fəaliyyət cədvəli deyil, 
yazılı cədvəl istifadə etdikdə eyni məlumat toplama prosedurla-
rı tətbiq edilir. Lakin səhifə çevirmək əvəzinə, uşaq fəaliyyəti ta-
mamladığı anlamına gələn fəaliyyətin adının yanına bir “🗸” işarə-
si yazılır. 

Məlumat Toplama Problemlərini Həll Etmə
Adətən, valideynlərdən biri işdə olarkən, digər uşaqları ilə ma-

raqlanarkən, yemək hazırlayarkən, alış-veriş edərkən və ya vacib 
tapşırıqları yerinə yetirərkən o biri valideyn də uşağa fəaliyyət 
cədvəlini öyrədir. Əl rəhbərliyindən istifadə edərkən, atışdırma-
lıqlar və ya simvollar verərkən uşağınızın performansı barədə 
məlumatları necə toplaya bilərsiniz? Səsyazma cihazının istifa-
dəsi bunun üçün bir həll yoludur. Səsyazıcını yandırın və seansa 
başlamazdan əvvəl onu sizə yaxın bir yerə qoyun. Hər tapşırıq 
komponentinin nəticəsi barədə məlumatınızı yazın. Məsələn, “Po-
tato Head: səhifəni çevirmə – doğru. Göstərmə və baxma – yanlış”. 
Daha sonra uyğun bir vaxtında bu məlumatları məlumat vərəqinə 
köçürə bilərsiniz.
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Bəzi valideynlər məlumatların toplanmasında kömək etməsi 
üçün ailə dəki digər uşağı da dəvət edirlər. Yeniyetmələrin və hətta 
kiçik yaşlı uşaqların seansları müşahidə etməkdən və diktə etdiyi-
niz simvolları qeyd etməkdən xoşları gələ bilər. Uşağın köməyinə 
müra ciət etsəniz ona yaxın məsafədə durmağı və məlumat vərəqə-
sini görə bilə cəyiniz yerdə saxlamağı öyrədin. Beləliklə, düzgün və 
ya yanlış dəyərləndirdiyini və nə vaxt düzəliş etmək lazım gəldiyin  
görə bilərsiniz. 

Sessiya bitdikdən sonra məlumatları yadda saxlamağa və qeyd 
etməyə çalışmaq məlumat toplama problemləri üçün yaxşı həll 
ola bilməz. Çox az insan iyirmi və daha artıq sayda bir-birindən 
fərqli cavabları yadında saxlaya və bunlarda işarələrin verilib- 
verilmədiyini xatırlaya bilər. Əgər bir səs yazıcınız yoxdursa, 
partnerinizdən və ya digər uşağınızdan yardım  ala bilmirsinizsə, 
yanlış və ya doğrunu sürətli şəkildə qeyd etmək üçün işarələrini-
zi bir neçə saniyəlik geri çəkə və ya fəaliyyəti bir neçə saniyəlik 
dayandırmaq üçün əllə idarə etmədən istifadə edə bilərsiniz. Siz 
məşq etdikcə və uşağınızın bacarıqları inkişaf etdikcə məlumat 
toplama sizə daha asan gələcəkdir. Kölgə salmadan istifadə et-
məyə və yaxınlığınızı azaltmağa başladığınızda məlumatları qeyd 
etmək üçün daha çox vaxtınız olacaqdır.

Bəzən siz və partneriniz məlumatları eyni anda toplaya bilər-
siniz. Sessiyadan sonra məlumat vərəqlərinizi müqayisə etsəniz, 
razılaşma və fikir ayrılıqlarınız barədə danışsanız, bu praktika çox 
faydalı ola bilər. Bu müzakirələr, adətən, təlimat verən şəxsin səhv 
nümunələrini və ya istənilmədən verilən işarələri ortaya çıxarır.

Məlumatların Qrafiklərini Çıxarmaq
Qrafik sizə uşağın cədvəl izləmə bacarıqlarına yiyələnməsinin 

iclasdan iclasa, həftədən həftəyə və bir aydan digər aya olan qısa 
icmalını verir. Səhv nümunələri axtarmaq üçün məlumat vərəqlə-
rini saxlamaq və daha sonra nəzərdən keçirmək istəyə bilərsiniz, 
ancaq onlar qrafiklər qədər uşağın ümumi irəliləməsini izləmək 
üçün sizə faydalı ola bilməz.



| 65Autizmli Uşaqlar Üçün Fəaliyyət Cədvəlləri

10 yerə bölünmüş qrafik vərəqi üzərində qrafikin sol tərəfini 
10-dan 100-ə qədər nömrələyin və bu hissəni “Doğru tamamla-
nan komponent faizi”, qrafikin aşağı hissəsini “Sessiyalar” adlan-
dırın və hər dəfə bir sessiya əlavə etdikdə o sessiyanın tarixini 
də yazın. Gündə birdən çox seans keçirirsinizsə həm tarixi, həm 
də vaxtı qeyd edə bilərsiniz. Səhifənin yuxarı hissəsinə sonrakı 
müqayisələrin aparılmasında faydalı olacaq məlumatları da əlavə 
edə bilərsiniz. Məsələn, “Cədvəl 1: Tapmacalar, çubuqlar, qıdıqla-
ma, şəkil uyğunluğu və qarğıdalı çipsləri” (bax. Şəkil 5-2).

Hər seansdan sonra bir məlumat nöqtəsi əlavə edin; uşaq 30 
% düzgün topladısa, qrafikdə 30 % qeyd edin. Tədris müəsisəsi-
nin təcrübəli işçiləri qrafikin hər gün yerinə yetirildiyi təqdirdə 
nisbətən zəhmət tələb etdiyini, lakin qeyd olunmamış məlumat-
lar toplandığı zaman yorucu olacağını bilirlər. Bundan əlavə, hər 
günün məlumat nöqtəsi ertəsi günün tədrisinin planlaşdırılma-
sında faydalı ola biləcək bir məlumatdır. Kölgələmənin başlanğıcı 
və ya yaxınlığın azaldılması kimi diqqətəlayiq hadisələri vurğu-
lamaq üçün qrafiklərdəki oxlardan istifadə edə bilərsiniz (şəkil 
5-2). Şəklin dəyişdirilməsi və ya çox vaxt səhv yaradan bir fəa-
liyyəti və digər dəyişiklikləri göstərmək üçün yenə də oxlardan 
istifadə edə bilərsiniz.

Qrafiklə əlaqəli ən vacib şeylərdən biri onu başqalarına da 
göstərməkdir. Qrafikinizi oğlunuzun nənə, baba, bibi və dayıla-
rına, müəllimlərinə göstərin; bunu ailə dostlarınıza da nümayiş 
etdirib uşağınızın irəliləməsini müzakirə edin. Cədvəlinə riayət 
etməyi öyrənməsi üçün mükafatlara ehtiyacı olduğu kimi, sizin 
də bu vacib bacarıqların əldə edilməsində göstərdiyiniz əzmin 
mükafatlandırılmasına ehtiyacınız var.
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Şəkil 5-2. Şəkilli Fəaliyyət Cədvəli Qrafiki

Şəkilli Fəaliyyət Cədvəli
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(Şəkil 5-2) 3 yaşlı Braysın (Brice) ilk şəkilli fəaliyyət cədvəli qrafiki
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6. Ilk Cədvəl Öyrənildi!

Giriş
Övladınız və ya şagirdinizdən 2.5 və ya 3 metr uzaqda olma-

ğınıza baxmayaraq, uşaq bir neçə ardıcıl seansdan sonra 80% ilə 
100% arasında doğru cavab verərsə, ilk proqramı mənimsədiyini 
düşünə bilərsiniz. Növbəti addımları atmaq üçün çox gözləməyin 
(aşağıda izah olunur) – eyni tapşırıqlar eyni ardıcıllıqla təqdim 
olunarsa, uşağın performansı zəifləyə bilər. 

Yeni Fəaliyyət Ardıcıllıqları
Fəaliyyət cədvəli izləyicisi olmaq xüsusi reaksiya zəncirinin 

öyrənildiyi anlamına gəlmir. Həqiqətən müstəqil olmaq üçün 
uşaqlar “şəkil oxuyucu” olmalı – bir cədvəl kitabında şəkil və ya 
sözlə təmsil olunan hər hansı bir işi görməyi öyrənməlidirlər. Şə-
killərin sırasının dəyişdirilməsi onlara işarələrə diqqət etməli və 
bu işarələrə görə hərəkət etməli olduqlarını öyrədir.

Peri (Perry) ilk fəaliyyət cədvəlinə başlayanda onun 7 yaşı var 
idi. Cədvəlindəki fəaliyyətlər bu sıra ilə düzülmüşdü: forma uy-
ğunlaşdırma oyununda 25 hissəni düzgün yerinə yerləşdirmək 
(tamamlama oyunu); şəkil çəkmək; kağız və boya qələmləri isifa-
də etmək; valideyndən “high five” istəmək; yemək və geyim şəkil-
lərini iki fərqli qutuya ayırmaq; atışdırmalıq (popkorn) almaq və 
kağız qabı ən yaxınlıqdakı zibil qutusuna atmaq. 

Valideyni otağının girişində dayandığı və heç bir işarə vermə-
diyi halda, Peri bu fəaliyyətləri tamamlamağı öyrəndikdən sonra, 
cədvəlindəki şəkillərin yerləri dəyişdirilə bilər. Valideynləri ilk 
səhifədə fərqli bir şəkil görərsə cədvələ başlamayacağından na-
rahat olduqları üçün tammamlama oyununun şəkli birinci fəaliy-
yət olaraq qaldı. Planlaşdırılan işləri başa çatdırmağın mükafatı 
olaraq popkorn şəkli son səhifədə qaldı. Cədvəl kitabındakı digər 
üç şəkil yeni bir sıralamaya – çeşidləmə, şablon və “high five”a 
yerləşdirildi. Perinin yeni fəaliyyət ardıcıllığını mənimsəməsinə 
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kömək etmək üçün rəflərdəki materiallar da yenidən nizamlandı. 
Beləliklə, materialların sırası onun cədvəlindəki şəkillərin sırası-
na uyğun yerləşdirildi.

Şəkillər yenidən qurulduqdan sonra ilk tədris sessiyasında Peri 
həmişəki kimi cədvəlinə müstəqil olaraq başladı və tamamlama 
oyun fəaliyyətini heç bir işarə və ya rəhbərlik olmadan yerinə ye-
tirdi. İkinci səhifəyə döndükdə fərqli bir şəkillə qarşılaşdığı üçün 
bir neçə saniyə dayandı və sonra sürətlə səhifələri çevirməyə baş-
ladı. Bu anda atası sürətlə ona doğru addımlayıb onu əllə ikinci 
səhifədəki şəkli göstərməsi, çeşidləmə materiallarını əldə etməsi 
və tapşırığa başlaması üçün istiqamətləndirdi. Bu işarədən sonra 
Peri çeşidləmə fəaliyyətini müstəqil olaraq tamamladı, material-
ları yerinə qoydu və başqa bir simvol qazandı. O cədvəlinə geri 
qayıtdı, səhifəni çevirdi və daha əvvəl fəqli səhifədə gördüyü şə-
killə qarşılaşdı. Kağız və boyalara tam 10 saniyə ərzində diqqətlə 
baxdı, ancaq atası əllə idarə etmək məqsədilə ona yaxınlaşanda, o 
heç bir yardım almadan davam edərək materialları yerindən aldı, 
fəaliyyəti tamamladı və materialları rəfdəki yerlərinə qoydu. Pe-
rinin atası yaxınlığını artıraraq ona işarə verdiyi üçün bu mərhələ 
“materialları alır” səhv olaraq dəyərləndirildi, lakin cədvəl yeni-
dən işlənmiş olmasaydı, ona toxunmağa və ya istiqamətləndir-
məyə lazım olmayacağı üçün simvol lövhəsinə başqa bir simvol 
qoyulacaqdı.

Peri cədvəlinə geri dönüb səhifəni çevirdikdə cədvəlin yeni sı-
rasında atışdırmalıq şəkilləri gördü və sonra onlara doğru qaçdı. 
O sırada kölgə olan atası onu tutdu, cədvəl kitabına geri qaytardı 
və “high five” şəklini göstərməsinə kömək etmək üçün əlini onun 
əlinin üzərində tutaraq uşağa rəhbərlik etdi. Peri səsli etiraz et-
diyi, stereotipik qollarını gərmə və barmaqlarını oynatma kimi 
hərəkətlər sərgilədiyi üçün atası, sadəcə, “high five” verməsi üçün 
onu yönləndirdi (atası həvəslə “Bəli, Kiçik Uşaq!” deyərək bu icti-
mai fəaliyyətə qatıldı, ancaq uşağa heç bir simvol vermədi). Bun-
dan sonra Peri müstəqil olaraq fəaliyyət cədvəlinə geri qayıtdı, 
atışdırmalıq şəklini işarə etdi, popkorn yedi, kağız qabı zibilə atdı 
və ailəsi tərəfindən qıdıqlanaraq mükafatlandırıldı. 
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Şəkil 6-1. Şəkilli Fəaliyyət Cədvəli Qrafiki
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(Şəkil 6-1) 7 yaşında Peri üçün ilk şəkilli fəaliyyət cədvəli

Sonrakı seanslarda Perinin performansı dəyişkən idi. Validey n  
səhvlərin qarşısını almaq üçün ara-sıra əl rəhbərliyi və ya işarə 
azaltmanı təmin edərək onu kölgələməyə davam etdilər. O be-
şinci seansa kitabı açıb, birinci səhifəni çevirib oradakı ilk şəkli 
göstərməzdən əvvəl bütün səhifələri incələyərək başladı. Onun 
oxuması on saniyədən az müddətdə tamamlandığından, ona heç 
bir işarə verilmədi. Valideynləri maraqlı olduğu üçün bunu etdiyi-
ni düşündülər – çünki o şəkillərin yeni sırasını incələyirmiş kimi 
görünürdü. 

Perinin şəkilləri və fəaliyyətləri yenidən təchiz edildikdə, va-
lideynləri qrafikdə üfüqi, nöqtəli bir xətt çəkdilər və “Şəkillərin 
Yeni Sırası” etiketinə baxdılar (bax. Şəkil 6-1). Perinin perfor-
mansı sabitləşdikdə – ardıcıl beş seansda cədvəl komponentlə-
rinin 80–100%-ni heç bir idarəetmə olmadan o, düzgün şəkildə 
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tamamladı – anası və atası hər seansda fərqli bir şəkil ardıcıllığı 
təqdim etdilər və daha sonra materialları rəflərə ardıcıllıqla yer-
ləşdirdilər (bax. Şəkil 6-1).

Bu zaman da Perinin valideynləri onun otağına girdiklərində, 
Perinin onların tez-tez əllərini tutaraq cədvəl kitabına tərəf çək-
diyini və ya öz-özünə cədvəlini açdığını və cədvəldə təsvir olunan 
fəaliyyətləri etməyə başladığını gördülər.

Perinin hekayəsi şəkillərin və fəaliyyətlərin yenidən necə sı-
ra lana biləcəyini göstərən bir örnəkdir. Birinci, fəaliyyət cədvə-
lindəki bir neçə şəklin sırasını və materialların sırasını da bu 
şə  killərin yeni sırasına uyğun olaraq dəyişdirin. Daha sonra mə-
nimsəyənə qədər bu yeni sıralamanı uşağa öyrədin. İkinci, hər 
ses siyada bütün şəkillərin sırasını dəyişdirin. Ən sonda fəaliyyəti 
(per formansı) bir bütün təşkil etdiyində (tamamlandıqda) mate-
rialları, bundan belə fəaliyyət cədvəlindəki şəkillərin sırası ilə 
eyni olma  yacaq şəkildə yenidən düzənləyin.

Yeni Təsvirlər Və Fəaliyyətlər
Uşaq şəkillər və fəaliyyətlərin müntəzəm olaraq dəyişdirildiyi 

bir cədvələ əməl etməyi öyrəndikdə, ilk fəaliyyət cədvəlinə yeni 
bir şəkil və fəaliyyət əlavə etməyin vaxtı gəldi deməkdir. Həm ta-
nış, həm də sevilən bir fəaliyyət seçsəniz uşağın mənimsəməsini 
asanlaşdıra bilərsiniz. Məsələn, cədvəldəki son şəkil kartof cipsi-
ni göstərirsə, bu şəkli orta səhifəyə köçürməyi düşünə və fərqli, 
lakin eyni dərəcədə faydalı bir fəaliyyət, məsələn, meyvə suyu, 
havadakı bir yelləncək, vaqonda gəzinti və ya sevdiyiniz video-
nun bir hissəsinə baxmağı təsvir edən yeni bir səhifə əlavə edə 
bilərsiniz. 

Yeni fəaliyyət əlavə edildikdə, uşağın genişləndirilmiş cədvəli 
mənimsəməsinə yardım etmək üçün əl əlin üzərində rəhbərliyinə 
qayıtmağa və Fəsil 4-də müzakirə olunan sürətlə işarə azaltma 
prosedurlarından istifadə etməyə hazır olun (mərhələli rəhbər-
lik, görüş alanından geri çəkilmə, kölgə salma və yaxınlığı azalt-
ma). Perinin valideynləri popkorn atışdırmalıqlarını cədvəlin 



| 71Autizmli Uşaqlar Üçün Fəaliyyət Cədvəlləri

birinci yarısına əlavə etdilər. Altıncı və son fəaliyyət olaraq tanış 
bir fəaliyyəti, yəni istirahət otağının çevrəsində qaçış daxil edildi  
(bax. Şəkil 6-1). Həmçinin, onun lövhəsinə altıncı bir simvol da 
əlavə olundu.

İlk yeni fəaliyyət mənimsənildikdən sonra cədvəl kitabına 
ikinci yeni şəkil əlavə edin, lakin son məşğuliyyət kimi xüsusilə 
əyləncəli bir fəaliyyət daxil edin. Əvvəlki nümunələrdə olduğu 
kimi, tanış bir fəaliyyət seçərək uşağınıza kömək edin. Perinin 
valideynləri ikinci bir yeni fəaliyyət olaraq “Lincoln Logs” qalası-
nı əlavə etdilər; əvvəllər o, bu qalanı yardım alaraq inşa etmişdi. 
Cədvəlindəki şəkil tamamlanmış quruluşu göstərirdi və işarələr 
vermə və sürətlə azaltma prosedurları ona bu qalanı müstəqil şə-
kildə yığmasına imkan verdi.

Cədvələ yeni şəkil və fəaliyyətlər əlavə etməyə davam edin. 
Ancaq cədvəli uşağınızın bacarıqlarına uyğunlaşdırın. Məktə-
bəqədər uşaq təxminən on beş dəqiqə çəkən bir sıra fəaliyyətləri 
tamamlamağı öyrənə bilər, lakin səkkiz yaşlı uşaq otuz dəqiqə və 
ya daha çox müddət davam edəcək fəaliyyətlərlə məşğul ola bilər. 
Yeni fəaliyyətlər əlavə etdikdə simvol və ya digər mükafatları da 
artırmağı unutmayın!

Yeni Müstəqillik
Şəkillərin müntəzəm olaraq yenidən dəyişdirildiyi, iki və ya 

üç yeni fəaliyyətin əlavə edildiyi və materialların tez-tez yenidən 
düzəldildiyi zaman uşağın tələb olunan işləri yardım olmadan 
tamamlaya bilməsi üçün ona müstəqilliyi aşılamanın vaxtı gəldi. 
Yaxınlığınızı azaltmaq üçün Fəsil 4-də göstərilən prosedurlara 
qayıdın və ancaq otaqdan kənarda, görüş alanının xaricində da-
vam edin. 

Əvvəlcə, təxminən 15 saniyədən bir uşağınıza nəzər yetirin. 
Əgər cədvələ əməl etmirsə, əvvəlki prosedura (kölgə salma) 
qayıdın. Ancaq performansı sabitləşən kimi yenə də varlığını-
zı azaldın. Onun düzgün bir şəkildə cədvəli izlədiyini müşahidə 
edirsinizsə, müşahidələr arasındakı vaxtı tədricən artırın. Yalnız 
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bir neçə təsadüfi, gözlənilməz müşahidələr aparana qədər hər 30 
saniyə, sonra hər 1 dəqiqə, daha sonra isə hər 2 dəqiqə və s. vaxt 
aralığı ilə davam edin.

Əgər fəaliyyət cədvəli üçün uşağınıza simvollar vermiş olsa-
nız varlığınızın azaldılması ilə, eyni zamanda, simvol çatdırılma 
tezliyini də azaltmalısınız. Uşağınıza hər dəfə bir simvol vermək 
əvəzinə arada-sırada yoxlamalar apararaq ona iki-üç simvol ve-
rin, cədvəli bitirdikdən sonra bu simvolları xüsusi fəaliyyətlə 
dəyişməsinə imkan yaradın. Müstəqillik sistematik olaraq müka-
fatlandırıldıqda böyüyür və inkişaf edir. Yaxınlığınızı azaltdıqca 
möhkəmləndirmə miqdarını artırmağınız vacibdir.

Bu nöqtədə diqqətinizi digər məsələlərə məsələn, geyimləri 
qatlamağa, nahar yeməyinə başlamağa, digər uşağınıza ev tap-
şırıqlarında kömək etməyə və ya bir qəhvə içmək üçün yönəldə 
biləcəyiniz on və ya otuz dəqiqəlik fasilə yaratmış olacaqsınız. 
Ancaq yenə də (məsələn, hər üçüncü və ya beşinci sessiyada) 
davamlı olaraq müşahidə edin və məlumat toplayın. Məlumatlar 
əvvəlcədən öyrəndiyiniz tədris prosedurlarından istifadə edərək, 
ümumiyyətlə, bir neçə sessiyada düzəldilə biləcək problemlərlə 
bağlı sizi xəbərdar edəcəkdir. 

Yeni Problemlər, Bənzər Həllər
İşarələri azaltmanın son addımı – yetişkinin (valideyn, müəl-

lim, təlimçi) yaxınlığını itirmək çox vaxt ən çətin hesab edilən 
addımdır. Valideynlər və ya müəllimlər artıq görüş alanından çıx-
dıqdan sonra uşaqların səhv etmələri və ya stereotip davranışlar 
sərgiləməsi qeyri-adi hadisə deyildir. Bəzi uşaqlar əvvəllər oldu-
ğu kimi, yetişkinlərin görünməməsi halında da yaxşı performans 
göstərsələr də, digərləri işarəni azaltma prosedurlarına, xüsusən 
də son prosedura – yaxınlığı azaltmağa daha çox məruz qalmalı-
dırlar. Fəsil 1-də uşağın yetişkin birinin artıq otağında olmaması 
halında işarələrə bağlı olub-olmadığını test edə biləcəyinizi da-
nışmışdıq. 
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Əvvəlki işarə vermə proseduruna qayıtmaq uşağın performans 
problemlərini həll etmirsə, bəzi alternativ strategiyaları nəzər-
dən keçirin. Bunlardan biri ilk səhv baş verdikdə addım atmaq və 
sessiyanın qalan hissəsi üçün təlimatdan tam istifadə etməkdir. 
Növbəti sessiyada yaxınlığın azaldılması addımına davam edin, 
ancaq uşaq səhv etsə, əl rəhbərliyinə keçməyə hazır olun. Aşa-
ğıdakı cədvəldə verilmiş məlumatlar bu taktikanın təsirli olub- 
olmadığını meydana çıxaracaq. İstədiyiniz nəticəni əldə etsəniz, 
uşağın düzgün faizi bir neçə sessiya ərzində tədricən artacaqdır.

Uşaqlara çox açıq rəy verən başqa bir seçim, bəzən cavab dəyə-
ri deyilən simvolların çıxarılmasıdır (Lutzker, Mc-Gimsey-McRae, 
& McGimsey, 1983, s.42). Uşaq səhv etdikdə bir simvol götürün, 
yaxşı performans göstərdikdə isə ona geri qaytarın.

Bir neçə sessiya ərzində səhvlər davam edərsə, simvolları gö-
türün, lakin onları qaytarmayın və uşağa bütün simvolları qazan-
madığını, onları xüsusi bir fəaliyyət və ya müalicə ilə dəyişdirə 
bilməyəcəyini öyrənməsinə icazə verin. Əllə rəhbərlik etməyinizə 
əlavə olaraq yuxarıda göstərilən simvolları da götürməyə qərar 
verə bilərsiniz.

Bu strategiyalardan heç biri təsirli deyilsə, övladınızın uğurlu 
olmasını təmin edən işarələrə (mərhələli rəhbərlik, görüş alanın-
dan geri çəkilmə, kölgə salma) qayıdın, ancaq bu dəfə işarələri 
daha yavaş geri çəkin. Fiziki yaxınlığınızın tədricən azaldılması 
vacib ola bilər. Məsafəni bir dəfəyə 15–20 santimetr artırmağa   
da cəhd edə bilərsiniz. Yaxınlığınızı azaltmaq üçün kifayət qədər 
vaxt tələb olunsa da, bu səylərin vacibliyini unutmayın. Bu, uşağı-
nıza müstəqillik qazanmağa kömək edə bilər.

Yeni problemlərin həll yollarını araşdırarkən, valideynlərin və 
müəllimlərin öz davranışlarını nəzərdən keçirmələri də çox fay-
dalı hesab olunur. Aşağıdakı məqamlar xüsusilə vacibdir:

• Şifahi təlimat və jestlər cədvələ əməl etmək bacarıqlarını öy-
rətmək üçün istifadə edilməməlidir.

• Mümkün olduğunda səhvlərin qarşısını almaq üçün işarələr-
dən istifadə edilməlidir.



74 | Autizmli Uşaqlar Üçün Fəaliyyət Cədvəlləri

• Səhvlər düzəldildikdə və ya simvollar çıxarıldığında, yetkinlər 
həssas deyil, realist olmalıdırlar.

• Düzgün cavablar dərhal simvol və ya yeməklə mükafatlandı-
rılmalıdır.

• Uşaqlar cədvəllərini tamamladıqdan sonra xüsusi diqqət və 
sevilən fəaliyyətlərə sahib olmalıdırlar.

Son olaraq bildirək ki, müntəzəm surətdə məlumatların top-
lanması və qrafik qurma problemlərin həlli üçün çox vacibdir. 
Məlumatlarınız uşağınızın performans problemlərini həll etmə-
sinə kömək edib-etməməyinizi sizə xəbər verəcəkdir.

Yeni Cədvəllər
Övladınız sizin köməyiniz olmadan cədvəli izləyə bilirsə (qapı-

nın ardında və ya böyük bir otağın digər ucunda olsanız da), de-
məli, yeni  cədvəl əlavə etməyi düşünməyin vaxtı gəlmişdir. Ancaq 
birinci cədvəli saxlayın. Şəkillər və materialları yenidən düzəlt-
məyə və düzgün performansı mükafatlandırmağa davam edin. 

Bəzən bir şəkli və onunla bağlı olan bir bacarığı ilk cədvəldən 
çıxara və onun diqqətini cəlb etmək üçün köhnə bir işi yenisi ilə 
əvəz edə bilərsiniz. Müəyyən bir müddət ərzində sildiyiniz fəaliy-
yətlərdən ikinci bir cədvəl qurmaq üçün də istifadə edə bilərsiniz. 
Bu kitabı nənənin evində, ailə ilə getdiyiniz tətildə və ya gün için-
də tamamlaması üçün məktəb çantasının içinə qoya bilərsiniz. 

Köhnə fəaliyyətlərdən yeni bir cədvəl yaratmaqla yanaşı, yeni 
sahələrə də keçin. Uşaqlarınızın cədvəli izləmə bacarıqları mə-
nimsənilən hər yeni cədvəl sonunda artacaqdır. Autizmli uşağın 
valideyni olaraq, çox güman ki, çox məşğul və həddindən artıq 
uşağınıza bağlısınız. Növbəti cədvəlin ailə həyatınıza necə müsbət 
töhfə verə biləcəyini düşünmək üçün yaxşı zamandır. Məsələn, qı-
zınız cədvəlini on dəqiqədə tamamlayırsa, ancaq böyük qardaşı-
na ev tapşırığında kömək etmək üçün hər gün iyirmi dəqiqə vaxta 
ehtiyacınız varsa, onun əvvəlki cədvəllərdəki fəaliyyətlərindən 
ibarət yeni bir cədvəl yaradın. Məsələn, fərqli bir forma qutusu 
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və fərqli bir yığma oyuncaq dəsti daxil edin, beş hissəli tapmacanı 
altı hissəli tapmaca ilə əvəz edin və “Teddy Graham” (“Tedi Qra-
ham) krakerlərini (kiçik ölçülü çörək qırıntıları) heyvan kraker-
ləri ilə əvəz edin. 

Səhərlər xüsusi ilə təlaşlı keçirsə, səhər rutinlərinin tamam-
lanmasını asanlaşdıran yeni bir cədvəl hazırlaya bilərsiniz. Bu tip 
cədvəl səhər yeməyindən sonra boşqabını və meyvə şirəsi stəka-
nını masanın üzərinə qoyması, məktəb çantası və paltosunu qa-
pının yanına aparması və məktəb avtobusu gələnə qədər “See “N” 
Say” (“Bax və De”) oyuncağı ilə oynaması üçün onu yönləndirəcək 
şəkillər ola bilər.

Daha böyük yaşlı uşaq üçün səhər rutini cədvəli bir stəkan 
və qab almaq, meyvə şirəsi və qarğıdalı lopalarını qaba tökmək, 
səhər yeməyi yemək, nahar yeməyi qutusunu məktəb çantasına, 
çantasını giriş qapısının yaxınlığına qoymaq və avtobus gələnə 
qədər televizora baxmaqdan ibarət ola bilər. 

Uşağınız daha təcrübəli cədvəl izləyicisi olduqda tanış və əv-
vəllər mənimsənilmiş yeni fəaliyyətləri və ya uşaqlarınızın hələ 
etməyi öyrənmədiyi fəaliyyətləri əlavə edə bilərsiniz. Yemək qu-
tusunu məktəb çantasına necə qoyacağını hələ bilmirsə, əvvəlcə 
bu fəaliyyətləri əllə idarə etməli və daha sonra işarələrinizi azal-
daraq geri çəkməlisiniz. Günün təlaşlı vaxtı olmasına baxmaya-
raq, nahar qutusu məktəb çantasına qoyulmalıdır. Oğlunuz bu 
tapşırıqları özü yerinə yetirməyi öyrəndikdə, səhər rutini nə-
hayət, daha rahat keçəcəkdir.

Bəzi otizmli uşaqların ailələri rutini dəyişdirdikdə əsəbiləşir-
lər. Uşağınızın dəyişikliklərin öhdəsindən gələ bilməsinə kömək 
edəcək bir cədvəl hazırlamağı düşünün. Sizə tanış bir oyun fəaliy-
yətinin şəkilləri daxil edilmiş cədvəl kitabından başlaya bilərsiniz. 
Məsələn: papaq və palto götürmək; “Gedək” demək və ya əlinizi 
tutması; sizinlə birlikdə poçt qutusuna getməsi; və atışdırmalıq 
üçün evə qayıtması. Bu cədvəli mənimsədikdə poçtdan məktub 
götürməyi üçtəkərli velosipedə minməklə dəyişə bilərsiniz, daha 
sonra bunu marketə getmək, zibil qutularını gətirmək, qardaşını və 
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ya qatarda, avtovağzalda işə gedən bir valideyn götürmək fəaliy-
yəti ilə dəyişdirin. Məqsəd bu fəaliyyətləri ailə üzvlərinin cədvəl-
lərinə uyğunlaşdırmaq üçün lazım olduğu qədər dəyişdirməkdir.

İlk başda hər yeni fəaliyyət cədvəli ilk cədvəli öyrətmək üçün 
lazım olan eyni (və ya demək olar ki, eyni) səy və təfərrüatlara 
diqqət tələb edəcəkdir. Ancaq fəaliyyət planını izləmək üçün sis-
tematik olsanız, bu investisiya nəticədə autizmli uşağınız və ailə-
nizin digər üzvləri üçün əhəmiyyətli faydalar gətirəcək və sonrakı 
cədvəllər daha tez mənimsəniləcəkdir.  
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7. Fəaliyyətlər Nə Zaman Yekunlaşdırılır?

Giriş
Əvvəlki fəsillərdə müzakirə olunan fəaliyyətlərin hamısının 

aydın sonluğu var. Halqaları çubuğa keçirmə bütün halqalar çu-
buğa keçiriləndə bitir; sualları cavablandırma hər bir sual cavab-
landırıldıqda bitir; yeni sosial əlaqə fəaliyyəti uşağınız başqası ilə 
sosial əlaqə qurduğunda və ona reaksiya verdiyində tamamlan-
mış olur. Ancaq bəzi fəaliyyətlərin müddəti bəlirsiz olur və fəa-
liyyət cədvəlinin təqibində uğurlu olan bir çox uşaq hələ fəaliyyət 
cədvəlini tamam öyrənməmiş ola bilər. Uşaq nə qədər televizor 
izləmədir, uşaq maşınları ilə ya da kompüter oyunları ilə nə qədər 
oynamalıdır? 

Taymerin İstifadəsi
Şəkilli fəaliyyət cədvəllərinə riayət etməyi öyrənən bir çox 

uşaq bu bacarıqları izlənilən cədvəllərdə, əvvəldən tanış olduğu-
muz kontekstdə öyrətdiyimiz təqdirdə, taymer təyin etməyi tez 
bir zamanda öyrənirlər. Bahalı olmayan rəqəmsal mətbəx tayme-
rini qurmaq üçün yalnız bir neçə düyməyə basmaq lazımdır və 
uşağın cədvəlindəki şəkillər bu işarələri göstərə bilər.

Balaca dijital saatları mətbəx materialları satılan yerlərdən al-
maq olar. Arxasında maqniti olan saatlar ümumiyyətlə, daha çox 
işə yarayır, çünki bu saatları simvol taxtası olaraq istifadə olunan 
lövhələrə asanlıqla taxmaq mümkündür. Bu saatların ümumiy-
yətlə, fərqli rəngdə düyməcikləri olur və bu da uşağa bəlirli bir 
ardıcıllıqla düymələrə basmağı öyrətmək üçün fəaliyyət cədvə-
linə bir işarə əlavə etməyi asanlaşdırır.

Tutaq ki, beş yaşlı oxumağı bilməyən bir uşaq şəkilli kitabla-
ra baxmaqdan zövq alır və biz bu işi onun cədvəlinə əlavə etmək 
istəyirik. Maraqlarını itirmədən kitablara tez-tez üç-beş dəqiqə 
baxdığını müşahidə edək. Ona taymeri üç dəqiqəyə təyin etməyi 
öyrətməyə qərar veririk. Bunun üçün “clear” (təmizlə) düyməsini 
bir dəfə, “min” düyməsini üç dəfə və “start” düyməsini bir dəfə 
basmaq lazımdır.
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Fəaliyyət cədvəli taymeri panodan çıxarmaq üçün işarə edən 
uşağın şəklini göstərir; sonra şəkil qara rəngli “clear” düyməsi-
nin bir dəfə, ağ rəngli “min” düyməsinin üç dəfə və qırmızı rəngli 
“start” başlanğıc düyməsinin bir dəfə basılacağını vurğulayır. Bu 
ardıcıllıq Şəkil 7-1-də göstərilmişdir. Taymerdə fərqli rəngli düy-
mələr yoxdursa, kiçik rəngli plastik lentlərdən istifadə edərək on-
ları dəyişdirə bilərsiz. 

Tədris prosedurları tanış olduğundan uşağın ilk dəfə cədvə-
lindəki yeni şəkillərlə qarşılaşdıqda taymer şəkilini göstərməsinə 
kömək etmək üçün əl rəhbərliyindən istifadə edin; götürün və bir 
iş sahəsinə qoyun; qara düymənin şəklini göstərin və bu düyməni 
basın; ağ düymənin şəklini göstərin və basın; və sair. Taymer çal-
dıqda dərhal ona kitabları qoyub cədvələ qayıtmaq, səhifəni aç-
maq və davam etmək üçün rəhbərlik edin. Əvvəlki kimi, mərhələ-
li rəhbərlik görüş alanından geri çəkilmə, kölgə olma və sonra 
yaxınlığı azaltma ilə əvəzlənir. Yenə də əvvəllər olduğu kimi, yeni 
bir bacarığı aşılamağa başladıqda, işarə təqdim olunsa belə, uşa-
ğın reaksiyaları mükafatlandırılmalıdır, ancaq mümkün olduqca 
qısa müddətdə, sadəcə, işarəsiz reaksiyalarla mükafatlandırılma-
sına başlanılmalıdır.

Taymerlərdən istifadə etməyi öyrənmək uşaqlar üçün yeni se-
çimlər yaradır. 7 yaşlı Ceri (Jerry) rəsm çəkməyi çox sevirdi və 
tez-tez uzun müddət şəkillər çəkir, digər işlərinə də laqeydlik 
edirdi. On dəqiqəlik bir taymer qurmağı və vaxt bitdikdən son-
ra növbəti fəaliyyətə keçməyi öyrəndi. 10 yaşlı Dunkan (Duncan) 
sintizatorla oynamaqdan həzz alırdı; başqa bir şey etməyin vaxtı 
gələndə taymer ona siqnal verdi. On üç yaşlı Vik (Vic) “Star Trek” 
videolarının bilicisi idi. Bəzi hesablama bacarıqları qazandığı 
üçün cədvəlində dəqiqə düyməsinin şəklinin yanında bir rəqəm 
də göstərirdi. Valideynləri Vikin cədvəlinin digər ailə üzvlərinin 
cədvəlləri ilə uyğunlaşması üçün tez-tez vaxtı göstərən rəqəmi 
dəyişirdilər.
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Şəkil 7-1. Taymerdən İstifadə Edərkən Şəkilli İşarələr

(Şəkil 7-1) Uşağın taymer təyin etməyi öyrənməsinə kömək 
etmək üçün istifadə olunan şəkilli işarələr. İlk olaraq hər şəkil 
fəaliyyət cədvəlinin ayrı-ayrı səhifələrində görünür.
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Taymerləri istifadə etməyi öyrəndikdən sonra bir çox uşaq (ri-
yazi bacarıqları olmayanlar da) hiylə işlətməyə (kələk gəlməyə) 
başladılar: taymeri xoşlamadıqları fəaliyyətləri edərkən təyin 
olunan müddətdən daha az, sevdikləri fəaliyyətləri edərkən isə 
təyin olunan vaxtdan daha uzun müddətə qurdular. “Kələk gəl-
mək” çox vaxt seçim təklif etməyin vaxtı gəldiyini bildirir. Oxu-
ya bilən uşaqlar “Taymeri təyin et – mənim seçimim” kimi mətn 
işarəsinə hazır ola bilərlər. Qrafikdəki bir nömrəni boşluqla əvəz 
edərək oxuya bilməyənlərə oxşar imkanlar verilə bilər. 

Bir çox autizmli uşaq bir fəaliyyət həddidən uzun sürərsə tək-
rarlanan və ya funksional olmayan davranışla məşğul olur. Uşaq-
lara vaxt ayırmağı öyrətdiyiniz zaman o vaxtı uyğun bir müd-
dətə təyin edərsə, əl təlimatından istifadə etməyin. Əksinə, uşaq 
müəyyən bir fəaliyyət üçün arzu olunandan daha çox və ya daha 
az bir müddət seçməyə çalışarsa, onu yönləndirin. Məsələn, Sase-
mi Küçələri (Sesame Street) videolarına baxmağa hazırlaşan bir 
qız 15 dəqiqə vaxt  təyin edərsə, buna icazə verə; o, taymeri 50 
dəqiqəyə təyin etməyə çalışırsa, daha qısa bir müddət seçməsi 
üçün ona əl ilə rəhbərlik edə bilərsiniz.

Uşaqların vaxtdan necə istifadə etmək barədə seçim etmə-
yi öyrənmələrini istəməyimizə baxmayaraq, bəzi fəaliyyətlərin 
müddətini biz müəyyənləşdirməyə davam edirik. Cədvəldə yaz-
ma praktikasının 10 dəqiqə davam etməsinin lazım olduğu qeyd 
olunur və oğlunuz buna 5 dəqiqə müddət təyin edirsə, 4 və 6-cı 
fəsillərdə müzakirə olunan səhvləri düzəltmə prosedurlarından 
istifadə edin. Seçim etməyi öyrənmək vacibdir, lakin valideynlə-
rin və müəllimlərin təlimatlarına əməl etmək də eyni dərəcədə 
vacibdir!

Digər Zaman İdarəetmə Bacarıqları
Dijital taymeri öyrəndikdən sonra uşaq sürətlə mikrodalğalı 

sobanı da ayarlamağı öyrənə bilər. Bir çox uşaq onlara popkorn 
hazırlamaq, keks (muffin, tortillas), simit və digər atışdırmalıq-
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ları qızdırmaq üçün mikrodalğalı sobadan istifadə etməyi öyrət-
diyinə görə fəaliyyət cədvəllərini çox sevir. Belə bir cədvəl fəaliy-
yətin hər bir hissəsinin şəkillərinin çəkildiyi (məsələn, popkorn 
torbasını və dolabdan bir qab götürmək, popkornu sobaya qoy-
maq, mikrodalğalı sobanın müvafiq düymələrinə basaraq müd-
dəti ayarlamaq, popkorn torbasını sobadan çıxarmaq, torbanı aç-
maq və popkornu qaba boşaltmaq) işarələrdən ibarətdir.

Uşağınız popkornla maraqlanır kimi (və ya cədvəlində təsvir 
olunan digər atışdırmalıqla) görünsə də, doğru cədvəl izləmə ba-
carıqları simvol və ya başqa atışdırmalıqlarla mükafatlandırılma-
lıdır. Cədvəl tamamlandıqda və atışdırmalıq yeməyə hazır olduq-
da, uşağın piknik masasında qəlyanaltını sevimli DVD və ya TV 
proqramının qarşısında, açıq havada atışdırmalıq yeməsini təşkil 
edərək bu mükafatın gücünü artıra bilərsiniz.

Mikrodalğalı sobanı qurmaq üçün verilən işarələr mətbəx 
taymerinin qurulmasını öyrətmək üçün istifadə olunan işarələrə 
bənzəyir. Məsələn, cədvəl “time cook”, “4”, “min” və “start” düy-
mələrini vurğulayan fərqli mikrodalğalı soba düymələrinin şəkil-
lərindən ibarət ola bilər. Uşaq hələ oxuya bilmirsə mikrodalğalı 
sobanın düymələri və cədvəl kitabındakı şəkilləri rəngləndirmək 
üçün plastik lentdən istifadə edin ki, cədvəldəki şəkillər sobanın 
düymələri ilə uyğun olsun.

Fəaliyyət cədvəlləri və taymerlərdən istifadə etməyi bacardıq-
dan sonra bəzi uşaqlar daha mürəkkəb yemək hazırlama tapşı-
rıqlarını mənimsəyirlər. Patrik (Patrick) kökə (“brownie”) hazır-
lamağı və onu elektrik sobasında bişirməyi öyrəndi. Onun cədvəli 
soba istiliyinin düzgün qurulması və sobadan istifadə etməzdən 
əvvəl soba əlcəklərinin taxılması da daxil olmaqla, bütün lazımi 
addımları əks etdirirdi. O, xəmirin nə vaxt kifayət qədər qarışdı-
rılmış olduğunu təyin etməsi çətin olduğu üçün mətbəx taymeri-
ni 3 dəqiqəyə qurdu və bu müddət ərzində qarışdırmağa davam 
etdi. Kökələri sobaya qoyduqdan sonra cədvəli ona yenidən tay-
meri qurub kəmərinə taxmağı təklif etdi; taymer siqnalı çaldıq-
da o mətbəxə qayıtdı, soba əlcəklərini taxdı və kökələri sobadan 
çıxardı.
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16 yaşlı Volt (Walt) küftəli bir axşam yeməyi hazırlamaq üçün 
şəkilli cədvəldən istifadə etdi. O, əvvəlcə fəaliyyət cədvəlindən 
istifadə edərək yalnız küftə hazırlamağı öyrəndi. Bu fəaliyyəti 
mənimsədikdən sonra cədvəli bir salat, daha sonra dondurulmuş 
tərəvəz hazırlamaq və nəhayət, yeməkləri isitmək üçün genişlən-
dirildi. Daha sonra spagetti yeməyi hazırlamağı öyrəndi və qida 
hazırlamaq bacarıqlarını genişləndirməyə davam etdi. 11-ci fəsil-
də Yetkinlər Üçün Olan Zaman İdarəetmə Bacarıqları daha detallı 
olaraq müzakirə olunmuşdur.

Zaman İdarəetmə Bacarıqları və Ailə Həyatı
Uşağınız taymerlərdən istifadə etməyi öyrəndikdən sonra, bu 

bacarıqları ailə rutininizə necə əlavə edə biləcəyinizi düşünün. 
Əgər ətrafda qaçış, velosiped sürmə və atış basketləri üçün yer 
varsa, uşağınızın cədvəlinə bu fəaliyyətlər üçün də vaxt əlavə edə 
bilərsiniz. Əgər kompüter istifadəçisinizsə, kompüter oyunları 
oynamaq üçün (əllə idaəetmə, bir çox uşaq asan bir şəkildə siçan-
dan (mouse) istifadə etməyi və lazımi proqramları açıb bağlama-
ğı öyrənir) zaman əlavə edin. Əgər oğlunuz təmbəldirsə (“couch 
potato”) televiziya izləmək vaxtını təyin etmək üçün onun cədvə-
lindən istifadə edin. 

Qızınız vannadan çıxmağa müqavimət göstərərsə, yatmaq və 
ya hamam vaxtı kimi fəaliyyət cədvəlinin proqnozlaşdırılan sonu-
nu təyin etmək üçün taymerdən istifadə edin.

Uşağınıza müxtəlif vaxtlarda müxtəlif taymerlər təyin etməyi 
öyrətməyi unutmayın. Nənənin evində televizor izləmək üçün 
vaxt daha çox ola bilər. Bu təqdirdə həm kompüter istifadəsi, həm 
də hamam vaxtının qısaldılmasına ehtiyac duyula bilər. Uşaqların 
cədvəllərindəki fəaliyyətlərə ayrılan müddəti tez-tez dəyişdikdə, 
onlar bəzi ailəvi öhdəliklər və ya gözlənilməz hadisələr səbəbin-
dən edilməsi lazım gələn cədvəl dəyişikliklərinə daha az müqa-
vimət göstərirlər.
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8. Seçimi Artırmaq

Giriş
Bir çox autizmli gənc üçün vaxtın planlaşdırılmaması zaman 

itkisinə səbəb olur. Valideynlər və ya müəllimlər fəaliyyətlər ha-
zırlamadıqda bəzi gənclər ümumiyyətlə, heç bir şey etmir, bəziləri 
isə pozucu və ya stereotip davranışlar nümayiş etdirirlər.  Fəaliy-
yətlər arasında övladınıza seçim etməyi öyrətmək, onun vaxtdan 
səmərəli istifadə etməyi öyrənməsinə kömək etmək üçün vacib 
bir addımdır və buna da şəkilli fəaliyyət cədvəlləri kömək edə 
bilər.

Uşaqlara Mükafatlarını Seçməyi Öyrətmək
Müvafiq bir təlim proqramı ilə demək olar ki, bütün uşaqlar 

seçim etməyi öyrənə bilərlər. Övladınızın ilk cədvəllərinə sevdiyi 
atışdırmalıqların, oyuncaqların və ya fəaliyyətlərin, məsələn, bir 
fincan yoqurt, çiyin üstündə gəzinti, bir meyvə şirəsi və ya üfür-
mə baloncuqların şəkilləri daxil edilmişdir. Növbəti tapşırıq ona 
iki mükafatdan birini seçməyi öyrədir.

Mövcud seçimləri əks etdirən şəkilləri böyük bir işarə lövhə-
sində və ya bülleten lövhəsində göstərin. Sizə tanış olan iki “xüsu-
si” və ya üstünlük verdiyiniz fəaliyyət şəkillərini seçin. Bu şəkilləri 
səhifə qoruyucularına qoyun, cırt-cırt ilə lövhəyə yapışdırın və bu 
“seçim lövhəsini” uşağınız tərəfindən asanlıqla görünən bir rəfə 
və ya iş səthinə qoyun. Məsələn, məktəbəqədər yaşda ikən Todun 
(Tod) seçim lövhəsinə quraşdırılmış ilk iki şəkli “Cheerios” və sal-
lanan at idi. 

Növbəti addım uşağınızın fəaliyyət cədvəli kitabına boş sə-
hifə əlavə etməkdir (bu səhifədə yalnız cırt-cırt nöqtəsi göstəri-
lir). Sonra uşağınızı həmişəki kimi cədvəlini izləməyə dəvət edin, 
ancaq işarə verməyə hazır olun. Boş səhifəyə döndükdə cırt-cırt 
nöqtəsini göstərməsində, seçim lövhəsinə getməsində, iki şə-
kildən birini seçməsində, cədvəl kitabına yerləşdirmə və sonra 
seçdiyi işi həyata keçirməsində ona rəhbərlik edin. Bu ardıcıllığı 
etməyi öyrəndikdə, əvvəllər izah olunan işarə azaltma prosedur-
larından istifadə edin.
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(Şəkil 8-1) 3 seçimi əks etdirən seçim lövhəsi.

İşarələrin sürətlə azaldılması, uşağın seçim lövhəsinin qarşısın-
da dayandığı və iki şəkildən birini seçdiyi zaman xüsusilə vacibdir. 
Qolunu elə yönləndirin ki, əli iki şəkildən eyni məsafədə olsun və 
daha sonra seçim edib-etməyəcəyini görmək üçün gözləyin.

Dərhal bir şəkil seçməsə, mümkün olduğu qədər gözləməyə 
davam edin, ancaq işdənkənar və ya uyğun olmayan bir davranışa 
başlamazdan əvvəl bir seçim etməsi üçün ona rəhbərlik edin. Se-
çim etməsi üçün hər bir sonrakı fürsətdə əl rəhbərliyinizi bir qədər 
gecikdirməyə davam edin. Şəkil üçün müraciət edib-etməyəcəyini 
görmək üçün gözləyin, ancaq səhvlərin qarşısını almaq üçün lazım 
olduqda rəhbərlikdən istifadə edin. “Birini seç” və ya “şəkil çək” 
kimi şifahi istəklərdən istifadə etməyin, çünki bu, uşağa müstəqil 
seçim etmək əvəzinə, təlimatlarınızı gözləməyi öyrədə bilər. 

Oğlunuz seçim lövhəsindən iki fəaliyyətdən birini seçməyi öy-
rəndikdən sonra üçüncü bir şəkil əlavə edin, sonra dördüncü və 
s. fəaliyyət seçimlərini əks etdirən üç-beş şəkil arasından seçim 
etməyi öyrəndikdə, cədvəlinə ikinci boş səhifə əlavə edin. 
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Zamanla seçim lövhəsinə oğlunuzun xoşladığı digər xüsusi 
atışdırmalıqlar, oyuncaqlar və ya fərqli oyunları göstərən yeni şə-
killər əlavə etməyə davam edin. Seçimlər artdıqca şəkilləri gün-
dəlik olaraq dəyişməyə qərar verə bilərsiniz. Bəzi şəkillərin silin-
məsi və başqalarının əlavə edilməsi seçim lövhəsini daha maraqlı 
edir. Və oğlunuzun simvol sistemini də davam etdirməyi unutma-
yın – cədvəlinin digər hissələrini izləyərkən verdiyiniz kimi, se-
çim edərkən də ona simvollar verin. Cədvəlini bitirdikdən sonra 
simvollarını qeyri-adi bir fəaliyyətlə dəyişdirməsinə kömək edin.

Şerman (Sherman)
32 aylıq olanda Şerman beş şəkil daxil olan ilk cədvəlinə yiyə-

lənmişdi. Şəkillərin sıralaması yenidən dəyişdirildi, yeni şəkillər 
əlavə edildi və daha sonra ona seçim etmək öyrədildi. O, bu yaxın-
larda müxtəlif tapşırıqlar kəşf etmişdi. Tez-tez əllərimizi tutub 
bizi bu materiallara tərəf çəkirdi, buna görə də seçimlərinə uyğun 
olaraq cədvəlinə forma uyğunlaşdırma tapşırığı daxil etdik. Digər 
seçim sevimli atışdırmalıq, heyvan şəkilli krakerlər idi. Bir şəkil 
seçməyi, kitabına yerləşdirməyi və şəkildəki işi etməyi tez bir 
zamanda öyrəndi, amma demək olar ki, həmişə uyğunlaşdırma 
əvəzinə, atışdırmalığı seçirdi. İkinci boş səhifəni və ikinci seçim 
fürsətini təqdim etdikdə, saya uyğun fəaliyyətin şəklini əlavə et-
dik. Sonra seçimlərini iki uyğunlaşdırma fəaliyyətlərindən birini 
seçməkdə istifadə etdi, heyvan formalı krakerlərini isə ikinci boş 
səhifəyə gəldikdə seçdi. 

Paula (Paula)
İndi 10 yaşında olan Paula üç il əvvəl şəkilli fəaliyyət cədvəlinə 

riayət etməyi öyrəndi. Hazırda o, seçim lövhəsində asılı olan çox 
sayda şəkil arasından seçim edə billir. Seçimlərinə bir neçə fərq-
li kompüter oyunu oynamaq; müxtəlif videoların seqmentlərinə 
baxmaq; sintizator çalmaq; musiqi dinləmək üçün qulaqcıqlar-
dan istifadə etmək; atışdırmalıqların hazırlanması və yeyilməsi 
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(məsələn, pendir və kraker, pendirli kremlə doldurulmuş kərəviz 
çubuqları və ya çörək və jele); kitab və jurnallara baxmaq; ailə 
üzvləri və ya yaşıdları ilə kart oyunları (Uno və Slap Jack) oyna-
maq; atış səbətləri; və velosiped sürmək daxildir. O, müəyyən 
edilmiş vaxtlar üçün taymer qurur və taymer çaldıqda cədvəlinə 
geri qayıdır. Seçim lövhəsindəki şəkillərdə əks olunan dəyişiklik-
lər onun marağını artırır və söhbət etmə bacarığını inkişaf etdirir.

Uşaqlara Fəaliyyətlərini Sıraya Qoymağı Öyrətmək
Uşaqlar üstünlük verilən işləri seçməyi öyrəndikdən sonra on-

lara öz cədvəllərini qurmağı öyrətməyin vaxtı gəlir. Biz böyüklər 
əvvəlcə və sonra nə edəcəyimizlə bağlı davamlı qərarlar veririk. 
Bir qohumumuzla telefonla danışmaq və ya paltar almaq kimi 
daha maraqlı işləri gündəlik ev işlərini etdikdən və paltarları yu-
yandan sonra yerinə yetirməyə qərar verə bilərik. İş yerində daha 
yaradıcı bir işə başlamazdan əvvəl darıxdırıcı bir hesabat nəzər-
dən keçirə bilərik. Bəzən isə mümkün qədər az üstünlük verdiyi-
miz işlərdən qaçırıq; qab yuyarkən və zibil götürməzdən əvvəl bir 
çiçək saxsısını təmizləyirik, poçtumuza baxır, internetdə gəzir və 
ya yeni bir jurnal oxuyuruq. Bu qərarların gündəlik həyat keyfiy-
yətinə öz təsiri var.

Eyni ilə autizmli uşaqlara da öz fəaliyyətlərini sıralamağı öy-
rətməklə onların həyat keyfiyyətlərini artıra bilərik. Mükafat fəa-
liyyətlərini seçim lövhəsindən seçə bilən uşaq tələb olunan fəaliy-
yətlərin seçilməsini və ardıcıllığını da öyrənə bilər.

Uşağın bu bacarığı öyrənməsinə kömək etmək üçün şəkilləri 
fəaliyyət cədvəli kitabından çıxarın və (cırt-cırt ilə) fərqli rəng-
lərdəki yeni üçhalqalı qovluğun daxili ön və arxa örtüklərinə ya-
pışdırın. Sonra mükafat seçimlərini təmsil etməsi üçün fəaliyyət 
cədvəli kitabına bir və ya daha çox yeni səhifə əlavə edin. Övladı-
nız oxumağı bacarırsa, yeni səhifələrdə “Mənim seçimim” sözləri 
görünə bilər; hələ oxumağı bacarmırsa, seçim lövhəsinin bir foto-
sunu göstərin.
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Uşağınızın üçhalqalı qovluğu açmağı, oradan bir şəkil seçməyi, 
seçdiyi şəkli fəaliyyət cədvəlinə qoymağı, materialları götürmə-
yi, fəaliyyəti tamamlamağı, materialları yerinə qoymağı, fəaliyyət 
cədvəlinə geri qayıtmağı, səhifəni çevirməyi, bir sonrakı fəaliyyə-
tin şəklini seçmək və yeni qovluğu açmağı öyrənməsinə kömək 
etmək üçün; bir dəfə daha təbəqəli yardım, görüş alanından geri 
çəkilmə, kölgə olma və yaxınlığı azaltma kimi prosedurları isti-
fadə edə bilərik. Bir şəkil seçməyə hazırlaşdığında səhvlərinin 
qarşısını almaq üçün yalnız lazımlı miqdarda təlimatdan istifadə 
edin. Minimum rəhbərlik onun seçməyi öyrənməsinə kömək edə-
cəkdir.

Dörd yaşlı Libi (Libby) on ədəd məktəbəqədər fəaliyyətin ar-
dıcıllığını öyrənmişdi. Qırmızı qovluğun içərisinə akademik ha-
zırlıq, dil və istirahət fəaliyyətlərinin şəkilləri yapışdırılmışdı. 
O, qırmızı qovluqdan bir şəkli seçdi, onu mavi cədvəl kitabının 
səhifəsinə yapışdırdı, lazımi materialları götürdü, işi tamamladı 
(bəzən müəlliminin göstərişi ilə), materialları yerinə qoydu və 
sonra fərqli bir şəkil seçdi. Mavi cədvəl kitabındakı seçim löv-
həsinin şəkilləri onu seçim lövhəsindən bir şəkil seçməyə, eyni 
səhifəyə yapışdırmağa və üstünlük verilən bir fəaliyyətlə məşğul 
olmağa çağırırdı. Seçim lövhəsində bir slayd, “hippety hop” topu, 
jele, şar və stolüstü fır-fıra oyuncağının şəkilləri var idi. 

(Şəkil 8-2) Bir çox seçim etməyi öyrənmiş 7 yaşlı bir uşaq üçün seçim kitabı
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Mükafatları seçmək üçün yaradılan fürsətlərin sayı uşağını-
zın cədvələ əməl etmə bacarıqlarını əks etdirməlidir. Qızınız qısa 
müddət əvvəl yeddi səhifəlik fəaliyyət cədvəlini tamamlayıb. 
Əgər bu yeddi səhifəlik fəaliyyət cədvəlinin üçüncü və yeddinci 
səhifələrində sevdiyi bir fəaliyyəti seçməsi üçün ona fürsət ya-
radılıbsa; bir tərəfdən fəaliyyət cədvəlinə davam edərkən, digər 
tərəfdən də ona öyrəndiyi fəaliyyətləri sıralamağı öyrədin. Cədvəl 
bitdikdən sonra sevdiyi bir şeylə dəyişdirə biləcəyi simvollar ver-
məyə davam edin.

Hamımız seçim etmək imkanlarını sevirik. Tədqiqatlar göstə-
rir ki, inkişaf yetərsizliyi olan insanlar fəaliyyətlərinin sırasını 
seçməyi öyrəndikdə verilən tapşırıqlarla məşğul olma bacarıqları 
artır (Anderson, Sherman, Sheldon və McAdam, 1997). Bundan 
əlavə, işarələr geri çəkildikdə tapşırıqla məşğul olma bacarıqla-
rı yüksəlir (Watanabe və Sturmey, 2003). Gündəlik fəaliyyətlərin 
ardıcıllığını öyrənmək müstəqilliyə doğru digər bir addımdır. 

Uşaqlara Özlərini Mükafatlandırmağı Öyrətmək
Övladınız tələb olunan fəaliyyətlərini ardıcıl olaraq sıraladıq-

da və bir neçə üstünlük verilən fəaliyyət arasından seçim etdikdə, 
ona öz simvollarını verməyi öyrədin. Bu hədəfi yerinə yetirmək 
üçün cədvəlindəki hər səhifənin altına simvollar və ya qəpik pul-
lar əlavə edin. Ona fəaliyyətini başa vurmağı, materialları yerinə 
qoymağı, cədvəl səhifəsindən simvolu və ya qəpik pulu çıxarıb 
simvol lövhəsinə yerləşdirməyi, sonra səhifəni çevirməyi öyrə-
din. Lövhəsindəki bütün cırt-cırt nöqtələrini doldurduqda, pa-
nonu sizə (və ya başqa bir yetkin şəxsə) göstərməsi üçün ona 
rəhbərlik edin və simvollarını xüsusi mükafatla dəyişdirməsinə 
köməklik göstərin. 

Övladınız hiylə etməyə cəhd edirsə (planlı bir işi tamamlama-
dıqda və ya səhv bir şəkildə tamamladıqda simvolları alırsa), əv-
vəllər müzakirə edilən tədris prosedurlarından istifadə edin. Qa-
zanmadığı simvolu və ya qəpik pulu fəaliyyət cədvəlindən çıxarın 
və davam etməsi üçün ona rəhbərlik edin.
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Uşağınız daha bacarıqlı olduqda, üçhalqalı qovluğuna və seçim 
lövhəsinə şəkillər əlavə etməyə davam edin. Başlanğıcda fəaliyyət 
cədvəlinin hər bir səhifəsində olan simvolları bundan sonra hansı 
mərhələdə iki səhifədən bir və ya üç səhifədən bir yerləşdirəcəyi-
nizi də düşünün. Fəaliyyət cədvəlini izləməklə bağlı topladığınız 
məlumatlar, qərar verməyinizdə sizə yardımçı olacaqdır.

Maraqlıdır ki, uşaqlar əvvəllər olduqca çətin olan məşğuliy-
yətlərdə uğur qazandıqda mənimsənilən fəaliyyətlər üstünlük 
verilən fəaliyyətlərə çevrilir. Əvvəllər olduqca çətin olan fəaliy-
yətlər daha sonra seçim lövhələrində göstərilə və mükafat olaraq 
istifadə edilə bilər. Bu vəziyyət hamımız üçün eynidir. Velosiped 
sürməyi, dalğıc taxtasından dalış etməyi və ya manual mexanizm-
li avtomobil sürməyi öyrənmək əvvəlcə qorxuducu, fiziki və ya 
zehni cəhətdən çətin ola bilər, lakin müvafiq bacarıqları öyrən-
dikdən sonra biz bu işlərdən zövq alırıq. 

Ves (Wes)
On altı yaşlı Ves böyük bir ailənin üzvüdür. Məktəbdən saat 

üçdə evə gəldikdən sonra başlayan və yatarkən bitən şəkilli fəa-
liyyət cədvəlini izləyir. Fəaliyyət cədvəli toz almağı, yerləri süpür-
məyi, bir sonrakı gün məktəbdə yeyəcəyi nahar yeməyini hazır-
lamağı, paltar yumağı, klaviatura istifadə etmə bacarığını inkişaf 
etdirməyi, qabyuyan maşını boşaltmağı, süfrəni hazırlamağı, ailə 
üzvləri ilə əlaqə qurmağı, itinin qidasını verməyi, ev tapşırığını 
etməyi, tamamlanmış fəaliyyətləri bildirməyi və arada-sırada da 
zərərli otları təmizləməyi, yarpaqları süpürməyi və qarı kürümə-
yi özündə əks etdirir. 

Başlanğıcda bu tapşırıqların hər biri ayrıca şəkilli fəaliyyət 
cədvəlində təqdim olundu. Məsələn, məktəb üçün nahar yeməyi-
nin hazırlanması bir vaxtlar nahar çantasının şəkillərini özündə 
əks etdirən on altı səhifəlik bir cədvəl idi. Bura çörək dilimlərinin, 
bıçağın, yağın, ətin, sendviçin, sendviç çantasının, tərəvəzin, plas-
tik torbanın, meyvənin, şirniyyatın, yemək çantası üzərində ismi-
nin baş hərflərinin, bıçağı qabyuyan maşına qoymağın, masanı 
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bir süngərlə silməyin və yemək çantasını soyuducuya qoymağın 
şəkilləri daxil idi. Ves bu ayrı cədvəli öyrəndikdə, yemək hazırla-
maq əsas şəkilli fəaliyyət cədvəlində tək bir şəkillə təmsil olundu 
(üzərində baş hərflərini daşıyan qabarıq nahar çantasının şəkli). 

Bir neçə il ərzində Ves bir çox ayrı və uzun cədvəllərə yiyələndi. 
İndi bunlar qırx səhifədən çox olan əsas fəaliyyət cədvəlində tək 
şəkillərlə təmsil olunur. Ves boş vaxtlarını dəyərləndirə biləcəyi 
bir çox bacarığa yiyələndi; əylənmək üçün seçdikləri arasında 
yerə çəkilmiş düz xətt üzərində konki sürmək, velosiped sürmək, 
basket atışı atmaq, futbol topuna vurmaq, qaçmaq, fərqli yemək-
lər hazırlamaq, üzmək, televizor izləmək, ailə üzvləri ilə “ping-
pong” oynamaq, video oyunları oynamaq, pazlı tamamlamaq və 
inşaat oyuncaqlarından istifadə etmək kimi bacarıqlar var.

Ves bütün gündəlik fəaliyyətlərini özü seçir və sıralayır. 
Diqqətəlayiqdir ki, tez-tez istirahət etməzdən əvvəl bütün iş tap-
şırıqlarını yerinə yetirməyi seçir.
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9. Təsvirlərdən Sözlərə

Li (Lee)
4 yaşına gəldikdə Li çox sayda sözü oxuya bildiyi üçün başqa 

şərtlər altında şəkilli fəaliyyət cədvəli üçün uyğun olmayan bir 
qrup oyuncaqdan istifadə etdik. Məsələn, altı fərqli rəngdə mis-
marları olan “Playskool” çəkic dəzgahının şəklini daxil etdik; 
rəngli sözləri səhifədə fərqli sıra ilə düzdük və ona fəaliyyət cəd-
vəlində göstərilən qaydada mismarları vurmağı öyrətdik. Həm-
çinin, iki parçası bir-birinə cırt-cırt ilə yapışdırılmış “kəsilərək” 
ayrıla bilən taxta oyuncaq yeməyin şəklindən, “yeməyi kəs” sözü 
ilə və ayrıca “kəsiləcək” yeməkləri siyahıya əlavə edən fərqli kart-
lardan istifadə etdik. Bundan başqa bir insan fiquru kəsdik, bunu 
eyni şəkildə kəsilmiş bir kartona yapışdırdıq, sonra fiqura uyğun 
dəyişik rənglərdə geyimlər hazırladıq və “uşağı geyindir” deyən 
və hansı paltarın geyindiriləcəyini göstərən (məsələn, mavi köy-
nək, ağ corab) söz kartları ilə birlikdə bu materialların şəklini  
göstərdik. Li mahnı oxumağı sevir, buna görə də qarşılıqlı əlaqəni 
təşviq etmək üçün cədvəlinə “Ana, Alouette mahnısını oxu” (və 
xoşladığı digər mahnıları) yazılan kartları cədvəlinə qoyduq.

Giriş
Bəzi autizmli uşaqlar tez bir zamanda oxuma vərdişlərinə 

yiyə lənirlər, lakin əksəriyyət Edmark Reading Proqramı (1992) 
kimi diqqətlə proqramlaşdırılmış tədris proqramına ehtiyac 
duyur. Bəzi uşaqlar təsadüfi tədris prosedurları nəticəsində 
erkən söz oxuma bacarıqlarını inkişaf etdirir (Mc-Gee, Krantz və  
McClannahan, 1986), digərləri isə diskret sınaq təlimləri zamanı  
fləş kartlarda təqdim olunan hədəf sözləri öyrənirlər. Bir çox uşaq 
oxumağa başlamazdan əvvəl fəaliyyət cədvəllərinə əməl etməyi 
öyrənsə də, cədvəl kitablarını inkişaf etdirdikcə bu yeni səriştələri 
tanımaq üçün cədvəli dəyişdirmək vacibdir. Oxumağı öyrənmək, 
uşağınıza daha çox öz cədvəlindən istifadə etməyə imkan verir. 
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Yazılı İşarələrə Başlamaq
Uşaqlarda ilkin oxuma vərdişləri inkişaf etdikdən sonra cəd-

vəldəki şəkillərə fərqli sözlər əlavə edilə bilər. Daha sonra uşa-
ğın şəkil əvəzinə sözlərə reaksiya verməsi nəticəsində şəkilləri 
silmək olar. Şəkil 9-1-də göstərilən seçim lövhəsində şəkillərin 
üzərinə mətn yerləşdirilmişdir. Sonra şəkillər silindi, yalnız söz-
lər qaldı və uşaq planlaşdırılan işləri etməyə davam etdi.

Ancaq bəzi autizmli uşaqların yazılı cədvəllərdən istifadə  
etmələri üçün daha sistematik işləmək lazımdır (McClannahan, 
1998). Fərz edək ki, bir uşaq xüsusilə kiçik ölçülü “Mounds”  
şokoladından ləzzət alır və “Mounds” şokoladının şəkli onun cəd-
vəlinə daxil edilir. Şəkildən mətnə keçidin ilk addımı rəngli şəkli 
şirniyyat qabının fotosurəti və ya ağ-qara şəkillə əvəz etməkdir. 

(Şəkil 9-1) Bu seçim lövhəsində sözlər şəkillərin üzərinə əlavə edilir.

Sonrakı addımlar bunlardır: (a) şirniyyat qabının yuxarı və 
aşağı uclarının kiçik hissələrini kəsmək, (b) qablaşdırmanın kə-
narlarını, c) qablaşdırmanın üzərindəki kiçik sözləri – “Peter Paul” 
kəsmək və (d) sözün altındakı xətti kəsmək (bax. Şəkil 9-2). İndi 
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yalnız “Mounds” sözü qalır, ancaq 
xüsusi şrift üslubunda təqdim olu-
nur. Kompüteriniz varsa, fərqli yazı 
şriftlərini və fərqli ölçüləri yoxlaya 
bilərsiniz. Beləliklə, tipik yazı şrif-
tinə və böyüklüyünə mərhələli ola-
raq keçişi proqramlamış olarsınız. 
Bir kompüter istifadəçisi deyilsi-
nizsə, hər bir təqdimatda sözü bir 
az daha kiçik yazaraq, eyni nəticəni 
əldə edə bilərsiniz. Əlbəttə ki, hər 
bir növbəti addım yalnız uşaq düz-
gün cavab verdikdə atılmalıdır. Əgər 
uşaq işarə edərək və ya şokolad ye-
rinə başqa materialları alarsa, bir 
addım əvvəlki mərhələyə geri qa-
yıtmaq və təcrübə imkanları təmin 
etmək vacibdir.

Əvvəlki bənddə təsvir olunan 
prosedura ipuclarının azaldılma-
sı deyilir. İpuclarının azaldılmasını 
planlaşdırarkən, ayırıcı olan və ol-
mayan xüsusiyyətləri müəyyənləş-
dirmək vacibdir. Ayırıcı olan xüsusiy-
yətlər heç vaxt azaldılmaz; bunların 
sizin davranışlarınızın üzərində də 
təsirləri vardır. Bizim nümunəmizdə 
rəng və böyüklük ayırıcı xüsusiyyət-
lər deyil; çünki bunların “Mounds” 
sözünün seçim lövhəsi və ya fləş 
kart üzərində bəlirli bir böyüklük-
də və ya şriftdə görünməsinin uşa-
ğın bu sözü oxumasına bir yardımı 
yoxdur. “Mounds” sözü isə ayırıcı bir 

(Şəkil 9-2) Uşağın “Mounds” şokoladı-
nın şəklindən “Mounds” sözünə keç-
məsinə yardımcı olmaq üçün istifadə 
olunan addımdır.
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xüsusiyyətdir. İpuclarını azaltma tətbiqləri yaxşı planlaşdırıldıqda 
daha az səhvə yol verilər və beləcə, daha sürətli öyrənmə təmin 
edilər (Etzel & LeBlanc, 1979). 

(Şəkil 9-3) Söz oxumanı öyrətmək 
üçün ipucu ilə arxa fonu üst-üstə 
yerləşdirərək hissə-hissə arxa planın 
kəsilməsi.
(yuxarıda) Eycey (EJ) bədən tərbiyəsi 
fəaliyyəti edərkən 24 məktəb günün-
də 15 yeni söz oxumağı öyrəndi. 
(sağda) “Gəzmək” kimi sözlər rəqəm-
sal şəkillərin üzərinə yerləşdirildi və 
sonra arxa planlar tədricən kəsildi.

Fəaliyyət cədvəllərindəki şəkillərdə söz yoxdursa, uşaqların 
ya zılı cədvəllərə keçməsinə kömək etmək üçün sözlərin üzə-
rinə şə killər qoymaq olar. Məsələn, altı yaşındakı Eycey bir neçə 
fərqli şə killi fəaliyyət cədvəlinə əməl etməyi öyrəndi, lakin oxu-
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maqda irə liləməsi bundan yavaş idi. Müəlliminin yazılı fəaliyyət 
cədvəlin dən istifadə etməsini öyrənməsinə kömək etmək üçün 
idman zalı fəaliyyət cədvəli, ipucu ilə işarə əlavə etmə və arxa 
planı tədricən kəsmə prosedurlarından istifadə etdi (Birkan,  
McClannahan və Krantz, 2007). Eyceyin idman zalı üçün şəkilli 
fəaliyyət cədvəlində trambolin, balans taxtası və qaçış trenajoru 
kimi idman avadanlıqlarının on beş rəqəmsal şəkli var idi. Kom-
püter proqramından istifadə edərək (Adobe Photo Shop) bütün 
sözlər müvafiq şəkillərin mərkəzinə yerləşdirilmişdir. Məsələn, 
tram bolin sözü trambolin şəklinin, “gəzmək” sözü isə qaçış tre-
najo ru nun  şəklinin üzərində yazılmışdı. 

Eyceyin müəllimi ona idman zalı cədvəlini öyrətmək üçün bir 
istisna olaraq daha əvvəlki fəsillərdə izah edilən üsullardan isti-
fadə etdi. Eycey fəaliyyəti adlandıra bilmədikdə (və ya daha son ra 
sözü oxumadıqda) müəllimi sözü işarət barmağı ilə göstərmə si 
üçün onu yönləndirdi və özü sözü söyləyərək model oldu. Eycey 
cədvəlindəki hər şəkli adlandırmağı öyrəndikdən sonra müəllim 
arxa planı tədricən kəsməyə başladı. Tədricən kəsmə beş mərhələ-
də gerçəkləşdirildi. Birinci və ikinci mərhələlərdə 1 santimetrlik 
zolaqlar kəsilmiş və hər şəklin yuxarı və aşağı hissələrindən çıxa-
rılmışdı; üçüncü mərhələdə şəkillər yalnız sözləri göstərən rəngli 
şəkillərin mətnini və kiçik hissələrini göstərmək üçün kəsilmişdi. 
Bir sonrakı mərhələdə (yalnız beş söz üçün lazım olan) Adobe 
Photo Shop proqramından görünən şəkillərin hissələrindən arxa 
plan rəngini çıxarmaq üçün istifadə edildi. Və son mərhələdə fəa-
liyyət cədvəlinin səhifələrində yalnız sözlər qaldı.

Beş ay ərzində Eycey sinif oxu proqramında yalnız 16 söz, an-
caq ipucları ilə işarə əlavə etmə və arxa planı tədricən kəsmə pro-
sedurları ilə 24 gündə 15 söz öyrəndi. Tədris strategiyası vaxt ba-
xımından səmərəli idi, çünki Eycey eyni zamanda bədən tərbiyəsi 
fəaliyyətlərini tamamlayarkən sözləri oxumağı öyrənirdi. Ancaq ən 
əsası şəkillidən yazılı fəaliyyət cədvəllərinə keçidə başlaması idi.

İpuclarını tədricən azaltma prosedurları şəkillərdən mətnə ke-
çidin əldə edilməsində çox faydalı olsa da, digər strategiyaların da 
təsirli olduğunu inkar etmək olmaz. Bir araşdırmada (McGee et 
al., 1986) autizmli iki uşaq təsadüfi tədris fəaliyyəti kontekstində 
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funksional oxuma bacarıqları əldə etdi. Oyuncağa yaxınlaşıb onu 
göstərdikdən və oyuncağa uyğun bir söz seçdikdən sonra uşağa 
onunla oynamasına icazə verildi. Nəticələr göstərdi ki, uşaqlar 
öyrədildikdən sonra hədəf sözləri başa düşərək oxudular. Onlar 
sözləri fərqli ölçü, şrift və indeks kartlarında deyil, kitabda təqdim 
edildikdə də oxuya bildilər.

Şəkil 9-4. Ediləcəklər Siyahısının Nümunəsi

  Ev işləri, qida hazırlığı və özünəqulluq məsələlərini həll edən işlərin siyahıları. 
Uşaq işi tamamladıqdan sonra hər bir bəndin solunda bir “🗸” işarəsi qoyur.

Çanağı təmizlə:
 _ Vedrəni süpürgə dolabından götür
 _ Əlcəkləri geyin
 _ Əşyaları çanaqdan çıxar
 _ “Windex” spreyini güzgüyə sıx
 _ Güzgünü kağız dəsmalla sil
 _ Güzgüdəki zolaqlara bax (iz qalıb qalmamasına diqqət et)
 _ “Windex” spreyini çanağa sıx
 _ Kağız dəsmalla sil
 _ Kirlərə bax
 _ Əşyaları çanağa geri qoy
 _ “Windex” və dəsmalını vedrəyə qoy
 _ Əlcəkləri çıxar
 _ Əlcəkləri vedrəyə qoy
 _ Vedrəni süpürgə dolabına geri qoy
 _ Əllərini yu
 _ Anandan soruş “Çanaq necə görünür?”

Pudinq hazırla:
 _ Əllərini yu
 _ Kasa götür
 _ Ölçmə fincanı götür
 _ Süd götür
 _ Fincanı südlə doldur
 _ Südü kasaya tök
 _ Ölçmə fincanını qabyuyan maşına qoy
 _ Südü kənara qoy
 _ Pudinq qutusunu götür
 _ Qayçı götür
 _ Qutunu aç
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 _ Paketi kəs
 _ Pudinq qarışımını kasaya tök
 _ Qutunu kənara qoy
 _ Qayçını kənara qoy
 _ Yumurta çırpıcını götür 
 _ Taymeri 2 dəqiqəyə qur
 _ Pudinqi qarışdır
 _ Taymeri söndür
 _ Kasanın üstünə qapaq qoy
 _ Kasanı soyuducuya qoy
 _ Taymeri 5 dəqiqəyə qur
 _ Yumurta çırpıcını qabyuyan maşına qoy
 _ Masanı sil
 _ 2 balaca kasa götür
 _ 2 salfet götür
 _ Bir böyük qaşıq götür
 _ Cimidən (Jimmy) soruş, “Pudinq istəyirsən?”

Təraş olmaq:
 _ Təraş dəstini götür
 _ Təraş cihazını cərəyana qoş (yandır) 
 _ Sol yanağını təraş et
 _ Sağ yanağını təraş et
 _ Burnun altını təraş et
 _ Çənəni təraş et
 _ Boynunu təraş et
 _ Təraş cihazını söndür
 _ Bığlarını yoxla
 _ Təraş cihazını təmizlə
 _ Təraş cihazını dəstinə geri qoy
 _ Təraş dəstini kənara qoy
 _ Çanağı təmizlə
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Digər tədqiqatçılar (Miguel, Yang, Finn və Ahern, 2009) uşaq-
ların cədvəllərindəki şəkillərdən sözlərə keçmələrinə kömək 
etmək üçün nümunəni uyğunlaşdırma prosedurundan istifadə 
ediblər. Uşaqlara bir eksperimentin diktə etdiyi sözlərə uyğun şə-
killəri və çap olunmuş sözləri seçmək öyrədildi. Təlimdən sonra 
autizmli iki məktəbəqədər yaşlı uşaq “təsvir olunmuş tapşırığı 
yerinə yetirməklə çap olunmuş sözlərə cavab verə bilir, yazılmış 
sözləri şəkillərlə uyğunlaşdırır, çap olunmuş sözləri açıq bir təlim 
olmadan oxuyurdu. . . ” (səh. 703).

Oxuma Bacarıqları və “Ediləcəklər” Siyahıları
Oxu bacarıqları müstəqillik və seçim üçün bir çox yeni fürsət 

yaradır, çünki fəaliyyətlər şəkillə müqayisədə sözlərlə daha təsirli 
şəkildə təmsil olunur. Uşaq şəkil işarələrindən çox mətn istifadə 
etməyə başladıqda, ən azı bir müddət tanış formatı davam etdirə 
bilərsiniz. Ona seçim lövhəsindən və dəftərindən söz kartlarını 
seçməsinə və cədvəl kitabına yerləşdirməsinə icazə verin. Ancaq 
cədvəlini minimal səhvlərlə izlədikdə “Ediləcəklər” siyahısını təq-
dim etməyin də vaxtı gəldi deməkdir. 

Uşağınızın mənimsədiyi sözlərdən istifadə edərək onu bir sıra 
reaksiyalar verməsi üçün yönləndirəcək siyahı sıralayın. Görülə-
cək işlərin siyahısı ev işləri, yemək hazırlanması və ya özünə qul-
luq fəaliyyətləri ilə yanaşı ev tapşırığı, idman və sosial qarşılıqlı 
fəaliyyət tapşırıqları üçün istifadə edilə bilər. 

Uşağın kağız və qələmlə işləmək bacarığı varsa, siyahıda hər 
bir maddənin soluna bir boşluq qoyun və hər bir işi başa çatdır-
dıqdan sonra onu yoxlamağı öyrədin (bax. Şəkil 9-4). Qələm isti-
fadə etməsi problem yaradırsa, hər bir maddənin soluna bir cırt-
cırt nöqtəsi qoyun və ona bir qəpik pul və ya simvolu siyahıdakı 
növbəti tapşırığa keçirməsini öyrədin (bax. Şəkil 9-6). Uşağınıza 
ilk cədvəllərindən istifadə etməyi öyrətdiyiniz bəzi işlərin siya-
hılarını başa salın. Siyahını ilk dəfə təqdim etdiyiniz zaman əllə 
idarəetmədən, tanış olan işarəvermə və işarəazaltma prosedurla-
rından istifadə etməyə hazır olun.
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(Şəkil 9-5) Əsas yazılı fəaliyyət cədvəlində “Küftə hazırla” yazılmışdır. 
Ceyms (James) bu cədvəli alır. Onun küftə hazırlama cədvəli getdikcə bir reseptə bənzəyir.

Görüləsi işlər siyahısını istifadə etməyi öyrənmək böyük uğur-
dur! Böyüklər məşqlər, şənbə günü işləri, mağaza alış-verişi və 
telefon danışıqlarının vaxtını xatırlatmaq üçün ediləcəklər siyahı-
larından da istifadə edirlə.

Təyinat Dəftərlərininin İstifadəsi (Ajanda)
Oxu və əlyazma vərdişləri inkişaf etdikcə bəzi uşaqlar bizim is-

tifadə etdiyimiz ajandalara çox bənzər olan təyinat kitablarından 
istifadə etməyə başlayırlar. Daha əvvəl seçim lövhəsində və ya 
dəftərdə təqdim olunan sözlər  fayl qutusuna qoyulmuş 3x12 san-
timetr ölçülü qeyd kartına köçürülür. Tanış olan təlimat prose-
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durlarından istifadə edərək, kartları 
qutudan çıxarmaq, iş səthinə qoymaq, 
fəaliyyət kartlarını ardıcıl düzmək və 
seçdiyi qaydada təyinat kitabına qeyd 
etmək üçün fərdi olaraq rəhbərlik edi-
rik. Cədvəl qurulduqdan, hər bir iş ta-
mamlandıqdan sonra yoxlamağı və ya 
siyahıdan çıxarmağı öyrətmək üçün 
əllə rəhbərlik, işarələri azaltma prose-
durlarından istifadə edirik (bax. Şəkil 
1-3, səhifə 6). Hər gün qeyd kartları 
düzəltməyə və öz cədvəllərini qurma-
ğa 30 dəqiqə və ya daha çox vaxt sərf 
edən bəzi uşaqlar tanıyırıq. Biz bunu 
problem kimi deyil, cədvəllərinə əhə-
miyyət vermələrinin göstəricisi olaraq 
qəbul edirik. 

Təyinat kitabının və ya gündəlik planlayıcının seçimi uşağın 
əl yazısının ölçüsü ilə müəyyən edilə bilər. Yazı böyükdürsə masa 
ölçüsü planlayıcısını təmin edin və xətlər arasındakı boşluğu təd-
ricən azaldın. Əl yazısı uyğundursa, daha kiçik bir təyinat kitabı 
götürə bilərsiniz.

Bir çox uşaq üçün təyinat kitabları və ya planlaşdırıcılar təməl 
cədvəllərdir; bu əsas cədvəllər istifadəçiləri bir çox alt cədvəllərə 
yönləndir. 10 yaşlı Tomasın (Thomas) bir neçə alt cədvəli var idi. 
Məsələn, günlük planlayıcısındakı təməl cədvəl onu riyaziyyata 
yönləndirərkən, həndəsi tapşırıqlarının olduğu dəftər və mate-
rialları masasından götürüb tamamlayırdı. Daha sonra əlini qal-
dırır və müəllimindən tapşırıqlarını yoxlamasını istəyirdi. Müəl-
limlə cavablarını nəzərdən keçirdikdən sonra materialları yerinə 
qoyub gündəlik planlayıcısına qayıdır və tamamlandığını göstər-
mək üçün fəaliyyətini yoxlayırdı.

Bəzi günlərdə onun cədvəlinə qida hazırlanması daxil edilir. 
Əvvəllər mənimsədiyi reseptləri və yeni bir yemək – toyuq və 
əriştə hazırlamağı öyrənmək üçün içində istifadə edəcəyi işlərin 
siyahısı olan dəftərini götürür. Əvvəlki qida hazırlama cədvəllə-

(Şəkil 9-6) İdman proqramı üçün 
hazırlanmış ediləcəklər siyahısı. Hər 
bir iş tamamlandıqdan sonra uşaq 
simvolu növbəti tapşırığa aparır.
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rində olan bəzi tapşırıqlar yeni reseptlərə daxil edilmir, çünki o 
bu bacarıqları artıq qazanıb. Məsələn, o artıq əllərini yuyub qu-
tuları açmaq, çirkli qabları qabyuyan maşına qoymaq üçün ayrıca 
yazılı göstərişlərə ehtiyac duymur. Digər alt cədvəllərindən bə-
zilərinə oxumaq, yazmaq, diş fırçalamaq, idman salonu və nahar 
yeməyi zamanı yaşıdları ilə söhbət etmək daxildir. 

Yüksək Texnologiyalar Dünyasındakı
 Fəaliyyət Cədvəlləri
Bu gün fəaliyyət cədvəlləri ilə böyüyən gənclər masaüstü və 

ya əl kompüterlərində təqdim olunan cədvəllərdən istifadə et-
məyi öyrənə bilərlər. Masaüstü kompüterlərdəki cədvəllər erkən 
cədvəl izləmə bacarıqlarını bilən və hələ otaqdan otağa keçməyi 
tələb edəcək fəaliyyətlərə hazır olmayan kiçik uşaqlar üçün ən 
yaxşı örnək ola bilər. PowerPoint proqramı şəkil, səs, mətn və 
videoları özündə cəmləşdirəcək masaüstü kompüter cədvəllə-
ri yaratmaq üçün istifadə oluna bilər (Rehfeldt, Kinney, Root, & 
Stromer, 2004). 

Şəkilli və ya yazılı cədvəllərə riayət etməyi öyrənmiş autizm-
li uşaqlar, gənclər və böyüklər sonradan Smartfon adlandırılan 
fərdi rəqəmsal köməkçilərdə (FRK) mövcud olunan cədvəllər-
dən istifadə etməyi öyrənə bilərlər. “Apple iPod touch”, “Archos” 
və “Microsoft Zune” kimi smartfonlar (əməliyyat sistemi olan əl 
telefonları) rəqəmsal şəkilləri, mətni və ya hər ikisini eyni anda 
təqdim edə bilər. Parametrlərimizdə doqquz yaşındakı uşaqlar 
əl cihazlarında görünən şəkilli və ya yazılı cədvəllərdən istifa-
də etməyi öyrənirlər; tamamlandıqdan sonra hər bir fəaliyyətə 
nəzarət etmək üçün elektron qələm və ya toxunma ekranından 
istifadə edirlər. Başlanğıcda uşaqlar elektron qələm və ya toxun-
ma ekranından yaxşı istifadə və ya bu cihazlara zərər verməmək 
üçün diqqət edə bilmirlər. Ancaq əllə rəhbərlik və işarələrin azal-
dılması (və bəzən simvol itkisi) bu problemləri həll edir. Bir çox 
is tifadəçi hələ fərdi rəqəmsal köməkçilərinə öz cədvəllərini əlavə 
etməyi öyrənməmiş ola bilər. Buna görə müəllimlər və ya vali-
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deynlər onlar üçün bu vəzifəni yerinə yetirə bilərlər. Daha son-
ra uşaqlar, yeniyetmələr və autizmli böyüklər əl cihazlarına öz 
cədvəllərini əlavə etməyi öyrənirlər; əlbəttə ki, bu işi yazılı və ya 
şəkilli fəaliyyət cədvəllərindən istifadə edərək yerinə yetirirlər. 
(bax. Şəkil 9-7)

Mehlinq, Qast və Sayd (Mechling, Gast və Seid, 2009) autizm 
spectr çatışmazlığı olan şagirdlərə şəkil, səs və video işarələ-
ri olan fərdi rəqəmsal köməkçidən (personal dijital assistant/
PDA) burger və tost hazırlamağı öyrətmək üçün istifadə etmiş və 
şagirdlərin qazandıqları bacarıqları davam etdirdikləri barədə 
hesabat vermişlər. Ancaq çox sayda işarələri (məsələn, şəkillər, 
video, səs və səs yazıcılar) azaltmadıqda şagirdlərin müstəqillik-
lərini gecikdirdik lərini də bildirməyi vacib hesab etmişlər; bu sə-
bəbdən də sonda işarələrin çoxu azaldılmışdır.

Bu gün smartfonlar hər yerdə yayılmışdır. Onların geniş ya-
yılması autizmli uşaqlar üçün çox faydalıdır. Notbuklarda olan 

fəaliyyət cədvəlləri çətin ola 
və ictimaiyyət içində diqqə-
ti cəlb edə bilər. Lakin şəxsi 
dijital köməkçilərdə (PDA) 
fəaliyyət cədvəlləri daha az 
görünür. Ancaq bu cihazlar 
çox bahadır. Bundan əlavə, 
üçhalqalı qovluqda təqdim 
olunan şəkilli fəaliyyət cədvə-
linin PDA-da təqdim olunan 
şəkilli fəaliyyət cədvəli ilə is-
tifadəsini müqayisə edən təd-
qiqatçılar performansda heç 
bir fərq tapmamışlar; hər iki 
format davamlı işarə və yük-
sək tapşırığın tamamlanması 
ilə əlaqələndirilmişdir (Dec-
ker, Ferrigno, May, Natoli, Ol-
son, Schaefer, Cammilleri, and 
Brothers, 2003).(Şəkil 9-7) Tomi cədvəlini kompüterinə əlavə 

edir.
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10. Sosial Əlaqə Bacarıqlarını Inkişaf Etdirmək

Giriş
Fəsil 10 sosial fəaliyyətlərin uşaqların ilk fəaliyyət cədvəllə-

rinə daxil edilməsini izah edir. Bu fəsildə daha mürəkkəb sosial 
qarşılıqlı vəzifələrin necə proqramlaşdırılacağı izah olunur. Əl-
bəttə ki, bu cəhdlərə uşağınızın mövcud dil səviyyəsinə uyğun 
başlasanız daha uğurlu olacaqdır. 

Hələ Danışa Bilməyən Uşaqlarda Sosial Bacarıqlar
Hələ danışa bilməyən uşaqlar da ictimai fəaliyyətə başlamağı 

öyrənə bilərlər. Məsələn, uşağa yelləncək, vaqon və ya hava balo-
nunun şəklini cədvəl kitabından, seçim lövhəsindən və ya dəftə-
rindən çıxarmağı sizinlə ictimai fəaliyyətə başlamağın vasitəsi 
olaraq öyrədə bilərsiniz. Hələ danışa bilməsə də sizi axtarmağı, 
diqqətinizi cəlb etməyi və sosial mübadilə etməyi öyrənə bilər ki, 
bunula söhbəti modelləşdirə biləsiniz.

Daha sonra ailə üzvlərinin və ya terapevtlərin şəkillərini seçim 
lövhəsində göstərə həm fəaliyyəti, həm də birlikdə söhbət edəcə-
yi şəxsi seçməyi öyrədə bilərsiniz. Uşağı əvvəl bir fəaliyyəti, daha 
sonra bir şəxsin şəklini seçməsi, seçdiyi şəxsin şəklini seçdiyi fəa-
liyyətin şəkili olan karta yapışdırması və son olaraq da ailə üzvlə-
rini taparaq kartı o şəxsə verməsi üçün yönləndirin.

Övladınıza onun xoşladığı sosial fəaliyyəti təklif edin. Onun 
istəyinə bağlı olaraq, sevdiyi bir kitabı oxuya (və ya o kitabdakı 
şəkilləri adlandıra), musiqili və ya səsli oyuncaqlarla, əl fənəri ilə 
oyunlar oynaya, bloklardan qala düzəldə və onları yıxa, üçtəkərli 
velosipedə minməsinə kömək edə və ya onu dizinizdə atıb-tuta 
bilərsiniz. Əgər vizual diqqət bacarıqları hələ yetəri qədər inki-
şaf etməyibsə, gətirdiyi kartı qəbul etməzdən əvvəl sizə baxması 
üçün gözləyərək bu bacarığını da inkişaf etdirə və sonra seçdiyi 
fəaliyyətə başlaya bilərsiniz.
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(Şəkil 10-1) (solda) Polşanın Qdansk şəhərində Yaksek (Jacek) müəllim rolunu oynayır; fəa-
liyyət cədvəlindəki şəklə işarə edir.
(sağda) Ksilofon alətində ifa etmək kimi davranışları modelləşdirəndə əkizi Aleksandra 
onu təqlid edir. Daha sonra Aleksandra həmyaşıd göstəricisi olacaq və modelləşdirdiyi 
cavabları təqlid etmək növbəsi Yaksekdə olacaq.

Autizmli uşaqlar başqalarının “diqqətini cəlb edə” bilmirlər, 
yəni sosial təcrübələrini başqaları ilə paylaşmaq məqsədilə ob-
yetkləri işarə etməz ya da göstərməzlər. Məsələn, etdikləri bir bo-
yamanı valideynlərinə göstərməz, diqqətlərini çəkən obyetkləri 
işarə edərək vurgulamaz və ya oyunla məşğul olarkən valideyn-
lərindən özlərini izləmələrini istəməzlər. Həmçinin, valideynləri-
nin əldə olmadan qayğı göstərdiyi stereotipik ya da narahatedici 
davranışla məşğul ola bilərlər. Əgər bu vəziyyət davam edərsə, 
narahatedici davranışın aralıq müddəti artar və uşaqlar uyğun 
davranışların öyrənilməsini artıran bacarıqların inkişafında ya-
şıdlarında geri qala bilərlər. Burada bir mesaj var: uşaqlarınız dil 
bacarıqlarını inkişaf etdirərkən sosial əlaqə qurmağı onlara  öy-
rətməyə erkən başlayın və buna davam edin.



| 105Autizmli Uşaqlar Üçün Fəaliyyət Cədvəlləri

Kirk (Kirk)
Məktəbdən evə qayıdarkən 6 yaşlı Kirk anası dönüşdə fərqli 

bir yol seçərsə və ya bir iş görmək üçün maşını saxlayarsa, tez-
tez ağlayır və avtomobildə oturacağın arxasına təpik vurur. Anası 
proaktiv bir yanaşma etdi – dayana biləcəkləri yerlərin hamısının 
şəkillərini çəkdi və hər bir şəkli albomunda fərqli səhiflərə qoydu. 
Cırt-cırt ilə albomun üz qapağına yapışdırılmış düymə ilə işləyən 
səs yazıcı “Hara gedirik?” sualını səsləndirdi. Albomdakı son sə-
hifə evlərinin şəkli idi. Albomun hər səhifəsinin altına bir simvol 
vurulmuşdu və albomun üz qabığında cırt-cırt nöqtələri var idi. 

Hər gəzintidən əvvəl Kirkin anası günün gündəmindən asılı 
olaraq albomdakı şəkilləri çıxarır, yenidən sıralayır və ya dəyişir-
di. Banka yaxınlaşıb orada işini bitirdikdən sonra “Bankda işimiz 
bitdi – özünə bir simvol ver” və ya “Bank işi bitdi; bir simvol qa-
zandın” – deyir. Kirk təpik atır və ya ağlayırsa, bu simvolları qaza-
na bilmədi deməkdir və bu halda özünə bir simvol verirsə, anası 
maşını təhlükəsiz dayanacağa çəkib saxlayır, albomu və simvol-
ları çıxarırdı. Kirk bütün simvollarını qazandıqdan və evə gəldik-
dən sonra xüsusi bir mükafat seçdi.

İlk təcrübə gəzintilərində Kirkin yeniyetmə bacısı (anası tərə-
findən ona əvvəlcədən məlumat verilmişdi) maşın sürmə cədvəli 
ilə Kirki idarə etmək üçün onunla birlikdə getdi. Bir neçə gəzinti-
dən sonra Kirk avtomobilə daha həvəslə mindi və cədvəlini yox-
ladı; indi artıq onun narahatedici davranışları çox azalmış, bəzən 
də heç ortaya çıxmırdı. İki həftə sonra avtomobilə minərkən Kirk 
səs yazıcını istifadə etmədən “Hara gedirik?” – deyə sual verdi; 
bunu səyahət edərkən ard-arda 3 dəfə soruşanda səs yazıcı al-
bomdan çıxarıldı və gəzinti sırasında avtomobil dayanmaq üzrə 
ikən anası ilə söhbət etməyə (başlatmağa) davam etdi. 

Bir Neçə Söz Söyləyə Bilən Uşaqlar üçün 
Sosial Bacarıqlar
Başqa övladlarınız varsa, bilirsiniz ki, tipik məktəbəqədər 

uşaqlar tez-tez “Bax”, “Mənə bax”, “Nədir?”, “Ata haradadır?” və 
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“Hər şey bitdi” kimi ifadələr söyləyirlər. Bu şifahi suallar kart 
oxuyucu və ya düymə ilə aktivləşdirilmiş səs yazıcıdan istifadə 
edərək uşaqların fəaliyyət cədvəllərinə daxil edilə bilər. Bu, uşağa 
qarşılıqlı əlaqəyə başlamağa imkan verir və sizdən gələn şifahi 
təlimatlardan asılı olma ehtimalını azaltmağa kömək edir.

Uşağın təqlid etməsini istədiyiniz sözlərin modellərini qeyd 
etdikdən sonra onları istifadə olunma qaydasına uyğun bir şə-
kildə fəaliyyət cədvəlinə daxil edin. Kart oxuyucu və kart istifadə 
edirsinizsə, cırt-cırt düymələrini kart oxuyucudan keçən hissənin 
üstünə yerləşdirin, daha sonra kartlar cırt-cırt ilə əlavə edilə bilər. 
Əgər nisbətən düz düymə ilə aktivləşdirilmiş səs yazıcıdan istifa-
də edirsinizsə (Əlavə C-ə bax), səs yazıcıları fəaliyyət cədvəlinin 
səhifələrinə əlavə edin.

Əgər “Bax” sözünü qeyd etmisinizsə, uşağın fəaliyyət cədvə-
lini elə düzəldin ki, onun sizə göstərə biləcəyi bir məhsulla nəti-
cələnən fəaliyyətin ardından səs kartı gəlsin. Məsələn, etdiyi bir 
boyama, pazl, blok qalanın ardından yerinə yetirdiyi fəaliyyəti 
sizə ya da ailə üzvlərindən birinə gətirməsi , səs kartını və ya səs 
yazıcını cədvəldən alması, səsli ssenarini çalması və “Bax” deməsi 
üçün onu yönləndirin. Əgər “Məni izlə” sözlərini qeyd etmisiniz-
sə, səs kartını və ya səs yazıcının şəklini sizin də izləyə biləcəyiniz 
bir fəaliyyətdən əvvəl ətrafa yerləşdirin. Uşağa səs yazıcını çal-
mağı “Məni izlə” ifadəsini təqib etməyi öyrədin və sonra ardınca 
göyə atıl, trambolində tullan, topu at və ya bir yük maşınını aşağı 
doğru sür deyin.

Uşaq “Bax” və ya “Məni izlə” sözlərini söyləyəndə çoşğu ilə 
ona qarşılıq verin. Amma ondan başqa şeylər söyləməsini istəmə-
yin (Bu bir diskret sınaq öyrətmə seansı deyildir). Bunun yerinə 
onun anlaya biləcəyi və diqqətini çəkəcəyini ümid etdiyiniz cüm-
lələr qurun (məsələn, “Dondurmanı rənglədin!”, “Barni pazlı!” və 
ya “Qırmızı xilasetmə avtomobili!”). Sonra ona gözlənti ilə baxın 
və başqa söyləyəcəyi bir şey olub-olmadığını başa düşmək üçün 
dayanın (Əgər söyləyəcəyi bir şey yoxdursa, başqa bir bəsit cümlə 
qurun. Məsələn, “Barni bənövşəyi rənglidir!” kimi). Tədqiqatlar 
göstərir ki, müəyyən bir müddət ərzində uşaq “Bax, Barni” və ya 
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“Böyük yanğınsöndürən maşın” (Krantz & McClannahan, 1998) 
kimi yeni ifadələr öyrənmək üçün əvvəldən  bildiyi sözlərlə sizin 
işlətdiyiniz sözləri birləşdirə bilər. 

Başlanğıcda, bu sosial fəaliyyətləri fəaliyyət cədvəlinə əlavə 
edərkən, müvəffəqiyyəti təşviq etmək üçün mühiti uyğunlaşdır-
maq vacibdir. Fəaliyyət cədvəlini və kart oxuyucusunu oyuncaq 
rəfinin yanına qoyun. Uşağın göz səviyyəsində olmağınız üçün 
yerə və ya kiçik bir kresloya oturun və cədvələ yaxın olun ki, 
səhvlərin qarşısını almaq üçün tez bir zamanda işarə verərək mü-
daxilə edə biləsiniz. 

Uşağınıza kart oxuyucusundan və ya səs yazıcıdan istifadə et-
məyi, sizə yaxınlaşmağı və istiqamətlənməyi, qeyd olunan sözləri 
təkrar etməyi və məhsulu nümayiş etdirməyi, hər hansı bir fəa-
liyyəti göstərməyi öyrətmək üçün əl rəhbərliyi və işarə azaltma 
prosedurlarından istifadə edin. Uşağınız oynayırsa, yazını təqlid 
etmirsə, onu yenidən (və yenidən) səsləndirməsi üçün əllə rəh-
bərlik edin. Lakin şifahi göstərişlərdən istifadə etməyin. Qeydə 
alınan sözləri təqlid edə bilmədiyini görürsünüzsə, qeyd olunmuş 
sözləri yenidən cədvəlinə qaytarmazdan əvvəl təqlid etmək üçün 
diskret sınaq hazırlığı keçirməyi düşün.

Uşağınız ilk sosial bacarıqları mənimsədikdən sonra daha 
çoxunu əlavə edin. “Ata haradadır?” kimi səsli ssenari uşağın ata-
sını tapa bilməsi üçün evin ətrafında gəzişməsi və tapdığında da 
atası tərəfində qıdıqlanması və havaya atılması üçün bir fürsət 
ola bilər. “İt haradadır?” ssenarisi də həyətdə (bağçada) gəzərək 
itlə oynaması üçün fürsət yarada bilər.

Uşağınız qeydə alınmış ssenarini oxumaqda, sizə yaxınlaş-
maqda və bu ssenarini təkrar söyləməkdə daha bacarıqlı olduqda 
fəaliyyət cədvəlindən uzaqlaşmağa qərar verə bilərsiniz ki, uşaq 
söhbət tərəfdaşlarını axtarmağı öyrənsin. Bu prosedurlar “Au-
tizmli Uşaqlarla Söhbətin Tədrisi: Ssenarilər və Ssenarinin azal-
dılması” (McClannahan and Krantz, 2005) kitabında ətraflı şəkil-
də təsvir edilmişdir.
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Həmyaşıdları İlə Qarşılıqlı Əlaqə 
Bacarıqlarının İnkişafı
Başqalarının davranışlarını müşahidə etməyi və təqlid etməyi 

öyrənmək sosial qarşılıqlı əlaqə bacarıqlarının inkişafı üçün çox 
vacibdir. Valideynlər tez-tez uşaqları üçün sözlər və ya ifadələr 
modelləşdirirlər. Məsələn, “Bay-bay”, “Mmm, yaxşı”, “Bitdi”, “Ata” 
və “Ana”. Çox sayda uşaq da qısa müddətdə bu modelləri təqlid 
etməyə başlayır. Ancaq bir çox autizmli uşağın təqlid etməyi öy-
rənmək üçün xüsusi təlimata ehtiyacı olur. Hətta müəllimlər və 
valideynlər tərəfindən verilən modelləri etibarlı şəkildə təqlid 
edə bilsələr belə, digər uşaqların cavablarını təqlid edə bilmir-
lər. Həmyaşıd təqlidinin öyrədilməsi həmyaşıdların qarşılıqlı 
əlaqələrinin inkişafında ilk addımdır.

Yaşıd təqlid proqramları ilk başlarda diqqətlə qurulmalıdır. 
Üzbəüz qoyulmuş iki masa ətrafında bir-birinə baxan iki uşaq 
oturdulur. Uşaqların hər birinin qarşısında masanın üzərinə eyni 
formaya malik üç oyuncaq dəsti qoyulmuşdur. Hər bir uşağın 
arxasında bir yetkin oturur və ya dayanır. Uşaqların hər birinin 
içərisində oyuncaqlarının şəkli olan fəaliyyət cədvəli var. Yetkin-
lərdən biri uşağı həmin cədvəl kitabını açmağa və təsvir olunan 
oyuncağa işarə edərək onu istifadə etməyə istiqamətləndirir. 
Digər yetkin ikinci uşağın həmyaşıdının oyun davranışını təqlid 
etməsinə rəhbərlik edir. Uşaqdan biri təsvir olunan oyun fəaliy-
yətini modelləşdirdiyi, digəri isə modeli təqlid etdiyi üçün simvol 
alır. Fəaliyyət cədvəli tamamlandıqda uşaqlar simvollarını xüsusi 
bir mükafata dəyişirlər. Daha sonra onların “müəllim” və “tələbə” 
rollarını əvəzlənir.

“Müəllim” və “tələbə” üçün yazılan işarələr mərhələli rəhbər-
likdən başlayaraq adi qaydada azaldılır. Hər iki uşaq da fəaliyyət 
cədvəlinə əməl etdikdə, böyüklərin yaxınlığı bir-iki addıma qədər 
azaldılarkən bir-birlərini təqlid etdikdə cədvəldəki şəkillər yeni-
dən sıralanır və oyuncaqlar fərqli bir qaydada masaya qoyulur.

Uşaq həmyaşıd modelinin oyun davranışını etibarlı surətdə 
təqlid etdikdən sonra ona yelləmək, tullanmaq, əl çalmaq və ya 
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oturmaq kimi digər modelləri də təqlid etməyi öyrətmək vacibdir. 
Uşaq əlifba söyləməyi öyrənmişsə, fəaliyyət cədvəli həmyaşıdına 
“A-nı götür” təlimatı vermək üçün ona müraciət edə bilər və ikinci 
uşaq hədəf hərfi taparaq əlifba pazlına qoyur. Digər fəaliyyət cəd-
vəlləri “müəllimə” rolunu oynayan uşaq həmyaşıdına “2-ni tap” və 
ya “inək götür” tapşırığı verə bilər. Əlbəttə ki, məqsəd bu yüksək 
səviyyədə qurulmuş formatdan kənara çıxmamaq və birlikdə pazl 
qurmaq kimi korporativ oyun fəaliyyətlərini öyrətməkdir: slayd-
dan bir-birini izləmək; oyun meydançasında bir-birini qovmaq;  
qaçış yarışları; oyun oynamaq (Betz, Higbee və Reagon, 2008); və ya 
oyuncaqlarla oynayarkən qarşılıqlı əlaqəyə başlamaq (Wichnick,  
Vener, Keating və Poulson, 2010).

İfadələr Səsləndirən və Cümlə Qura Bilən 
 Uşaqlarda Sosial Bacarıqlar
Yetkinlər çox vaxt etdikləri və edəcəkləri işlər barədə danışır-

lar. Qeydə alınmış ssenarilər və ya yazılı ssenarilər (uşağınız oxu-
ya bilirsə) autizmli uşaqlara da eyni imkanı verə bilər. Məsələn, 
bir uşağın fəaliyyət cədvəli, ona “mən kəsəcəyəm” və ya “əl ya-
zımı bitirdim” hesabatını verməsi barədə işarə verə bilər. Prins-
ton Uşaq İnkişafı İnstitutunun məktəbəqədər və məktəb çağdakı 
uşaqlardan topladığı məlumatlar kifayət qədər dil bacarığı olan 
uşaqlar üçün bir neçə ünsiyyət nümunəsi təqdim etməyin dil isti-
fadəsini genişləndirməyə kömək edə biləcəyini göstərir. Məsələn, 
qayçı və yapışqandan istifadə etmək istəyən uşaq üç ssenaridən 
birini seçə bilər: “Kəsəcəyəm”, “Yapışdırmağın vaxtı gəldi” və ya 
“Kəsməyi xoşlayıram”. Kəsmək və yapışdırmaq işləri tamamlan-
dıqda yenidən “Kəsmək əyləncəlidir”, “Kəsməyi bitirdim” və “Ya-
pışdırma bitdi” kimi üç fərqli cümlə arasından seçim edə bilər.

Mətn və dinləmə ssenariləri uşaqlara özləri və başqaları 
haqqında məlumat verməyi, məlumat almağı və başqalarının fəa-
liyyətlərinə qatılmağı öyrənməyə kömək edir. Məsələn, kiçik yaşlı  
bir uşaq sinif yoldaşının və ya qardaşının əlini tutub təsvir olunan 
vaqona və ya ikitərəfli yelləncəyin qabağına doğru irəliləyərkən 
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“Gedək” və ya “Mə nimlə gəl” 
deyərək qeyd olun muş mo-
deli təqlid edə bi lər. “Nə edir-
sən?” və ya “Bu nədir?” kimi 
ssenarilər, adə tən, valideyn-
lərdən de yil, həm də bacı-qar-
daş, həmyaşıd və qohumla-
rından da gələ bilər. Daha 
çox nitq və ya oxu bacarığı-
na sahib olan uşaqlar “Mən 
“Burger King”i sevirəm”, “Ən 
sevdiyin restoran hansıdır?”, 
“Toni mənim dostumdur”, “Ev 
heyvanınız var?” və ya “Mu-
siqini sevirsən?” kimi sual və 
ya cavablarla söhbətə başla-
yırlar. Uşağın bu təşəbbüslərinin bir sual yağışı ilə qarşılaşmalı 
olduğunu xatırlayın. Bunun yerinə uşağın anlaya biləcəyi və onun 
diqqətini çəkəcək ifadələrlə ona qarşılıq verməlisiniz. Uşaqların 
özlərinə çətin suallarla qarşılıq vermədiyimiz zaman qarşılıqlı  
əlaqəni sınamağa dəyər bir şey olduğunu öyrənmələri daha  
böyük bir ehtimaldır. 

Şəkil 10-3-də 9 yaşlı Ron (Ron) və müəllimi arasındakı dialoq 
nümayuiş etdirilir. Ron ailəsi ilə düşərgəyə getməyi sevir. Onun 
əvvəlki səsli ssenariləri də bu mövzunu əhatə edir. Müəlliminin 
sual vermədiyinə və ya onu yönləndirmədiyinə diqqət edin: an-
caq müəllimi söhbəti Ronun iştirakını təşviq edəcək şəkildə yön-
ləndirir.

(Şəkil 10-2) Marta (Martha) qismən azaldılmış 
“Yazı ...” ssenarisini oynamaq üçün düyməni 
basır və müəlliminə “Yazmaq əyləncəlidir” – 
deyir. Müəllim cavab verir: “Sən yazdın – ana!”
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Şəkil 10-3. Səsli Ssenari Ilə

Ron ilə müəllimi arasındakı bu söhbət Ron yazılmış bir ssenarini oxuduqdan sonra başladı. 
Diqqət yetirin ki, müəllim sual və göstəriş vermir, ancaq Ron üçün maraqlı olacaq formada 
yönləndirir. 

Ron:  (Səsli ssenarini təkrar edir) Mən, anam və atamla düşərgəyə gedirəm.

Müəllim:  Sənin yuxu çantan var (yataq çantası).

Ron:  Mən çadırda yatıram.

Müəllim:  Çay kənarında düşərgə qurursan.

Ron: Çay kənarında... Mən üzürəm.

Müəllim:   Sən yaxşı üzgüçüsən! (Sonra Ronun cavabını tanıtmaq üçün mövzunu genişləndirir.) 
Və sən qayığa minirsən.

Ron:  Qayıq... Mən qayıqları sevirəm.

Müəllim:   Mən də qayıqları sevirəm. Və düşərgədə olarkən “hot dog” bişirməyi xoşlayıram.

Ron:  Mən “hot dog” sevirəm.

Müəllim:  “Hot dog”larıma xardal və ketçap qoyuram.

Ron:  (10 saniyə keçir, lakuin cavab yoxdur)

Müəllim:  Səninlə danışmaq xoşdur.

Ron:  Səninlə danışmaq xoşdur. (Cədvəlinə qayıdır). 

Səsli Və Yazılı İpuclarını Tədricən Azaltmaq
Uşağınız sosial qarşılıqlı əlaqəyə başlaması üçün qeyd edilmiş 

ssenarilərdən və ya yazılı sözlərdən istifadə etməyi öyrəndikdən 
sonra bu işarələri tədricən aradan qaldıraraq müstəqilliyə doğ-
ru növbəti addımlarını atmasına kömək edin. Məsələn, əgər səsli 
ssenari “Sən nə edirsən?” idisə və uşağınız hər zaman bu ssena-
rini söyləyirsə, son sözü silərək başlayın, bu durumda səs yazıcı-
lar ssenarini “Sən nə” deyə oxuyacaq. Övladınız iki-üç dəfə bütün 
ssenarini doğru söyləməyə davam edərsə, başqa bir sözü silin, 
beləliklə, qeyd cihazı artıq “Nədir” deyə oxuyacaq. Səhv edirsə, 
əvvəlki addıma geri qayıdın (“Sən nə”), lakin bir neçə sınamada 
ssenarini düzgün desə, “Sən” sözünə qədər davam edin. Nəhayət, 
“Sən” sözünü də silin və boş bir kart və ya bir səs cihazını təqdim 
edin (Stevenson, Krantz və McClannahan, 1998). 
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Boş bir kart və ya səs yazıcı ilə qarşılaşdıqda, bir çox uşaq kart 
oxuyucusu və ya səs yazıcı qırılıbmış kimi davranır – düymələri 
basaraq ssenarini söyləməzdən əvvəl bir neçə dəfə kartı oxudur-
lar. Uşağınız ssenarinin orada olmadığı zaman ssenarini demirsə, 
kartı və ya səs yazıcını kənara qoyub sizə tərəf dönməsinə kömək 
etmək üçün əl təlimatından istifadə edin. Hələ də ssenarini de-
mirsə, əvvəlki addıma (“Nə” oxuyan səs yazmaya) geri qayıdın. 
Nəhayət, uşağınız ssenari olmadığı zaman ssenarini deyə bilirsə 
yeni bir ssenari əlavə edin və ona daha çox danışıq bacarığı öyrət-
mək üçün prosesi yenidən başlayın.

Ssenari qısaltma tədrisi oxumağı bacaran uşaqlar üçün də ey-
nidir. “Sən mahnı oxumağı sevirsən?” ssenarisini davamlı olaraq 
oxuyan uşaq bir addım sonra “Sən mahnı oxumağı” şəklindəki ya-
zılı ssenari ilə qarşılaşır və əgər doğru şəkildə cavab verməyə da-
vam etdirərsə, ssenari “Sən nə” olaraq qısaldılır və fəaliyyət cəd-
vəlində, sadəcə, bir ədəd işarə qalana qədər (“Danış” sözü kimi) 
bu formada davam edilir (Krantz & McClannahan, 1993).

Markus (Marcus)
7 yaşlı Markus pianino çalmaqdan zövq alırdı, amma heç bu 

barədə danışmırdı. Bir az oxuma bacarığına sahib olduğu üçün 
müəllimi pianino ifası ilə bağlı ssenarilər yaratdı. “Pianino çalaca-
ğam”, “Bunu dinlə”, “Bu mənim ən sevdiyim mahnı idi” kimi sse-
narilər onun kartlarında yazılmışdı. Sonra müəllimi ondan hədəf 
cümlələri oxumasını istədi və bəzi sözləri oxumadığı və ya səhv 
oxuduğu halda bu sözləri fləş kartlara yazdı və ssenarilər onun 
fəaliyyət cədvəlinə əlavə edilməzdən əvvəl onları oxumasını öy-
rətdi. Ssenarilər Markusun gündəlik pianino praktikasından əv-
vəl və sonra yazılı cədvəlində göründü və etibarlı bir şəkildə on-
ları oxuduqdan sonra ssenari son sözdən ilk sözə qədər tədricən 
azaldıldı. Məsələn, “Mən pianino ilə məşğul olacağam” ssenarisi 
“Mən məşğul olacağam”, sonra “Məşğul olacağam”, daha sonra 
“Olacağam”, ən sonda da “Mən” ssenarisinə qədər qısaldıldı. Artıq 
ssenari yox idi və onun cədvəlində boş bir kart qalmışdı. 



| 113Autizmli Uşaqlar Üçün Fəaliyyət Cədvəlləri

Bir neçə ssenari dəsti təqdim edildikdən və qısaldıldıqdan 
sonra Markus fəaliyyət cədvəlinin bir səhifəsini çevirdi və Şəkil 
10-4-də göstərilən pianino cədvəlini tapdı. Müəllimi cədvəlində-
ki “Danış” sözünü göstərməsi üçün ona rəhbərlik edərək diqqət 
çəkəcək bir şəkildə simvol verdi və gözlədi. Bir neçə saniyədən 
sonra Markus “Mən pianino ilə məşğul olacağam” – dedi.

(Şəkil 10-4) Markusun pianino proqramı və müəllimi ilə qarşılıqlı əlaqəsini göstərir. 
(soldan yuxarıda) Markusun pianino cədvəli onun dinləyicilərlə qarşılıqlı əlaqədə olmasına 
kömək edir. 
(sağda) İlk parçanı ifa etdikdən sonra müəlliminə tərəf dönərək “Yankee Doodle ifa etdim” 
– deyir.

Pianino ilə məşğul olun

 _ Danış
 _ Musiqi ifa et 1
 _ Danış
 _ Musiqi ifa et 2
 _ Danış
 _ Musiqi ifa et 3
 _ Danış
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11. Böyüklər üçün Fəaliyyət Cədvəlləri

Prinston Uşaq İnkişafı İnstitutunun (PCDI) tədris proqramın-
da iştirak edən bəzi autizmli şəxslər dövlət məktəblərinə uğurla 
keçid etdilər. İndi onlar bizdən heç bir şeylə fərqlənməyən yet-
kinlərdir. Təhsil nailiyyətləri və karyeraları olduqca müxtəlif 
olsa da, onlar da bizimlə eyni sistemlərdən və xatırladıcılardan 
istifadə edirlər. Princeton Uşaq İnkişafı İnstitutunda (PCDI) xid-
mət almağa davam edən yeniyetmə və yetkinlərdən bəziləri kiçik 
yaşlarından cədvəl istifadəçiləri olublar. Ancaq bu texnologiyanın 
nisbətən yeni olması səbəbi ilə başqaları yetkin yaşa qədər bu 
cədvəllərdən istifadə etməyiblər. Lakin autizmli bir şəxsə fəaliy-
yət cədvəlinə riayət etməyi öyrətmək heç vaxt gec deyil. 

Ancaq ən yaxşı vəziyyətdə yetkinlik üçün hazırlıq şagirdlərin 
iyirmi bir yaşına çatmasından çox daha əvvəl başlayır. Uşaqların 
yetkinlik çağında tələb olunacaq bacarıqları öyrənməsinə kömək 
etmək üçün çox erkən başlamalıyıq (McClannahan, MacDuff, & 
Krantz, 2002). Bu bacarıqlara aşağıdakılar daxildir:

• Əl rəhbərliyini qəbul etmək;
• Şəkilli və ya yazılı fəaliyyət cədvəllərini izləmək;
• Uyğun olduqda kömək istəmək;
• Seçim etmək və öz fəaliyyətlərini sıralamaq;
• Sosial qarşılıqlı əlaqəni başlatmaq;
• Davamlı nəzarət olmadan tapşırıqları yerinə yetirmək;
• Öz mükafatlarını almaq;
• Bir çox digər cavabları əhatə edən uzunmüddətli fəaliyyətləri 

tamamlamaq.
Uşaqlıq dövründən sonra da fəaliyyət proqramları yetkinlərin 

bacarıqlarını inkişaf etdirməyə kömək edir. Daha uzun və daha 
çox dolğun cavab ardıcıllıqlarını tamamlamağı öyrənmələrinə 
kömək edir; ev tapşırıqlarını yerinə yetirmək və ailənin digər 
üzvləri ilə əlaqə qurmaq; məşğulluq (iş) üçün vacib olan bacarıq-
ları inkişaf etdirmək; cəmiyyət həyatında iştirak etmək. 
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Evdə Fəaliyyət Cədvəlləri
Princeton Uşaq İnkişafı İnstitutunun (PCDI) proqramlarına 

yazılan nisbətən böyük yaşlı yeniyetmə və böyüklərin bəziləri  va-
lideynləri ilə bir evdə, bəziləri qayğı evlərində yaşayırlar. Bəzilə-
rinin isə evləri nəzarətli mənzillərdə yerləşir. Ev mühitinin nö-
vündən asılı olmayaraq evdə yaşamaq bir çox bacarıq tələb edir. 
Aşağıdakı paraqraflar fəaliyyət cədvəllərinin autizmli üç şəxsin 
– Patrik, Toni və Keytin (Patrick, Tony və Kate) müstəqilliklərini 
maksimum dərəcədə artıracaq bacarıqlara yiyələnmələrini necə 
təmin etdiyini təsvir edir. 

Patrik (Patrick)
Patrik evdə valideynləri, bacı və qardaşı ilə birlikdə yaşayır. O 

oxumağı bacarmır. Onun şəkilli fəaliyyət cədvəli onu bir çox alt 
cədvələ yönləndirir və artıq onun cədvəlindəki fəaliyyətlər tək 
bir işarə ilə göstərilir (Mechling, Gast, & Seid, 2009). Onun təraş 
cədvəli, məsələn, əvvəllər on səkkiz şəkildən ibarət idi, ancaq tə-
raş indi, sadəcə, bir şəkillə göstərilir; eynisi duş almaq, dırnaqla-
rını kəsmək və sızanaq kremi vurmaq üçün də keçərlidir – əvvəl-
lər bunların hamısı ayrı bir cədvəldən ibarət idi.

Patrik nə fəsilə görə paltar seçməyi, nə də paltarları rənginə 
görə uyğunlaşdırmağı öyrənməyib. Fəsilə uyğun paltar seçə bil-
məsi üçün valideynləri onun hava durumuna uyğun köynək və 
şalvarlarının şəklini çəkib seçim kitabına əlavə etdilər. Hər səhər 
o, bu şəkillərdən birini seçir, cədvəlinə əlavə edir, təsvir edilmiş 
parçaları tapır və müstəqil bir şəkildə geyinirdi.

Bir müddət sonra Patrik paltarlarını yumaq və qurutmaq üçün 
cədvəli izləməyi öyrəndi: daha sonra paltaryuyanın və qurudanın 
tək bir şəkli ona bu işi etməkdə yardım etdi. Lakin anası Patrik 
paltarları açıq və tünd rəngli olmaq üzərə ayırmaqda  çətinlik 
çəkdiyi üçün onu yoxlamağa davam etdi. O açıq və tünd rəng ton-
larını çap edib çamaşır səbətlərinin üzərinə yapışdırdı. Açıq və 
tünd rəngli paltarların olduğu səbətlərin şəkli Patrikin cədvəlinə 
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yerləşdirildi. Anası ona çamaşır səbətlərinin üzərinə yapışdırıl-
mış rənglərə uyğun olaraq paltarları uyğunlaşdırmasına, onları  
fərqli səbətlərə ayırmasına əllə idarəetmə və işarə azaltma pro-
sedurlarından istifadə edərək yardım etdi.

Şəkilli fəaliyyət cədvəlləri ilə öyrədilən digər ev işlərinə masa-
nın düzəldilməsi, qabyuyan maşının doldurulması və boşaldılma-
sı, otağının təmizlənməsi və yeməyin hazırlanması daxildir. Patrik 
səhər yeməyi üçün tost, bişmiş yumurta və yulaf unu hazırlamağı 
öyrəndi: nahar üçün müxtəlif növ sendviç və salatlar; spagetti və 
küftə, “çoban” pastası və tavada ton balığı yeməkləri.

Patrik danışa bilsə də heç kəslə söhbətə başlamırdı. Ona görə 
də fəaliyyət cədvəlinə sosial qarşılıqlı əlaqə vəzifələri də daxil 
edilmişdi. Nömrəli, düymə ilə aktivləşdirilən səs yazan cihazların 
şəkilləri onun əsas fəaliyyət cədvəlinə yerləşdirilir və alt cədvəl-
lərinin yaxınlığında bir rəfdə saxlanılan qeyd cihazlarında uyğun 
rəqəmlər görünür. Səs yazma cihazının şəklini əks etdirən bir sə-
hifəyə döndükdə, uyğun yazıcını əldə edir və ailə üzvünü tapır. 
Nümunə ssenarilər “Nə edirsiniz?”, “Kömək edə biləcəyim bir şey 
varmı?”, “...edəcəyəm” və “... bitirdim”dir. Patrik ümumiyyətlə, açıq 
sonluqlu cümlələri köməksiz tamamlayır. Digər ssenarilər ona 
qardaşları ilə birlikdə fəaliyyət göstərməyə kömək edir (məsələn, 
“Domino oynamaq istəyirsən?”).

Patrikin əsas cədvəlindəki seçim kitabının şəkli istirahət vaxt-
larını göstərir. Seçim kitabında video oyunlar, MP3 pleyer, pazl, 
rolik, kompüter, atışdırmalıqlar, televizor və velosiped şəkilləri 
var. Patrik mətbəx taymeri qurmağı öyrəndi. Şəkillərə əlavə edil-
miş rəqəmlər hər fəaliyyətə ayrılan dəqiqə sayını göstərir. Lazım 
olduqda valideynləri bu vaxtları fəaliyyətlərini digər ailə üzvləri-
nin işləri ilə əlaqələndirməsinə kömək etmək üçün qururlar. 

Patrik yeni bacarıqları öyrənərkən mərhələli rəhbərliyə və 
işarənin azaldılması prosedurlarına ehtiyac olmasına baxmaya-
raq, fəaliyyət cədvəlləri evdə olduqca müstəqil olmağı təmin edir 
və ailəsinə çox töhfə verir.
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Toni (Tony)
Toni yeniyetməlik dövründə bir qayğı evində yaşayırdı, lakin 

indi autizmli başqa bir gənc yetkinlə eyni mənzili paylaşır. Yeni-
yetmə ikən şəkilli fəaliyyət cədvəlindən istifadə edirdi, amma indi 
yazılı işarələrdən istifadə edir. Oxumağı öyrənmək onun üçün heç 
asan olmadı. O, yazılı cədvəllərinə əlavə edilməzdən əvvəl yeni 
sözləri öyrənməyə davam edir.

Otaq yoldaşı kimi Toni də gündəlik, həftəlik və aylıq cədvəllər-
dən istifadə edir. Onun gündəlik cədvəli əksər yetkinlərin fəaliy-
yətinə bənzər fəaliyyətləri əhatə edir. Həftəlik və aylıq cədvəllə-
rin hissələri Şəkil 11-1-də göstərilmişdir.

Şəkil 11-1. Toni Üçün Həftəlik və Aylıq Cədvəllər

Tarix Həftəlik fəaliyyətlər

5/23/09 Soyuducunu təmizlə

5/23/09 Mətbəxi təmizlə

Hamamı təmizlə

5/18/09 Menyuları planla

5/19/09 Ehtiyat alış-verişi 

5/19/09 Aptek alış-verişi

5/19/09 Alış-veriş siyahısı qurmaq

Alış-veriş gəzintisi cədvəli qurmaq. Alış-veriş et______

5/20/09 Gəzinti planlaşdırın. 5/24/09-da kinoya get 

Tozsoranla və toz al

5/18,20,22/09 Yemək hazırlayın (bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri)

Yatağı dəyişin və paltarı yuyun

5/18/09 Ağırlığınızı çəkin və yazın (Bazar ertəsi). Çəki 88 kq-dır.

Poçtu idarə edin

5/17,19,21/09 İdman velosipedində gəzinti (həftədə 3 dəfə)
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Tarix Aylıq fəaliyyətlər

5/18/09 Saç düzümü təyin edin

Gödəkcələri yuyun

Sobanı təmizləyin

5/23/09 Cib telefonunun aylıq ödənişini 25-dək ödəyin (1-ci günə kimi)

5-dək kirayə haqqını ödəyin (10-cu günə qədər)

Telefonun aylıq ödənişini 7-dək ödəyin (12-ci günə qədər)

Kabelin aylıq ödənişini 10-a qədər ödəyin (15-ci günə qədər)

Toni axşam yeməyi menyusunu planlaşdırarkən əvvəllər mə-
nimsədiyi tapşırıqların və hazırda hazırlamağı öyrəndiyi qidala-
rın reseptlərinin hamısını (yazılı fəaliyyət cədvəllərini) özündə 
əks etdirən “yemək kitabına” istinad edir. Toni növbəti həftə ha-
zırlayacağı bəzi reseptləri seçir və lazımlı inqrediyentləri alış- 
veriş siyahısına yazır. Mütəmadi olaraq istifadə etdiyi gigiyena 
məhsullar (diş pastası, dezodorant, təraş kremi və s.) və mətbəx-
də əsas istifadə olunan ərzaqlar da bura daxildir. Baqqal və dər-
man materiallarını inventarlaşdırdıqda o, bu siyahılardan istifadə 
edir və mövcud olan əşyaların üzərini cızır; qalan əşyalar alış- 
veriş siyahısına köçürülür. Bu bacarıqlar ona fəaliyyət cədvəlləri 
ilə öyrədilirdi.

Toni qonaqlarını əyləndirməsinə kömək edən bir fəaliyyət 
cədvəlinə sahibdir. Başlanğıcda onun cədvəlinə qonaq dəvət et-
məklə əlaqəli maddələr daxil idi; atışdırmalıqlar və ya yeməklərin 
planlaşdırılması və hazırlanması; qonaqların qəbulu (qapıdakı 
bir şəxsin yad bir adam deyil, tanış bir şəxs olduğunu yoxlamaq); 
yemək vermək; söhbətə başlamaq və davam etdirmək; və yola 
salmaq. İndi bu cədvəl qısa xatırlatmalar siyahısıdır.
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(Şəkil 11-2) (solda) Toni istirahət günündə masanı düzəldir və nahar üçün qonaq qəbul 
etməyə hazırlaşır. (sağda) Qonağını salamlayır və mənzilinə dəvət edir.  

Keyt (Kate)
27 yaşlı Keyt həftəlik, aylıq, illik tapşırıq və fəaliyyətləri iz-

ləmək üçün Mac kompüterindəki iCal proqramını istifadə edir 
(digər kompüterlər üçün ekvivalent proqram Outlookdur). Yazı-
lı fəaliyyət cədvəli ona iCal-ı istifadə etməyi öyrənməkdə kömək 
etdi. Gündəlik cədvəli ona kompüter ekranındakı təqvimini açma-
sını və bir nüsxəsini çap etməsini xatırladır. Təqvimindəki illik xa-
tırlatmalar fiziki, diş və göz müayinələrini nə vaxt təyin etməsi la-
zım olduğunu göstərir. Görüşlər keçirildikdən sonra o, tarixləri və 
vaxtları təqvimə daxil edir. Ailə üzvlərinin ad günləri ona təbrik 
kartları göndərmə və ya hədiyyə almağı xatırladan təqvim qeyd-
ləridir. Təqvimində həmyaşıdlarından sosial dəvətlər, valideynlə-
rini ziyarət etmə və digər xüsusi günlər də görünür. Bundan əlavə, 
onun təqvimindəki bəzi maddələr tez-tez söhbət mövzuları təklif 
edir. Keyt ailə üzvləri ilə növbəti ziyarətlərini, tətil planlarını və 
ya Yeni il hədiyyələri siyahısını müzakirə etməkdən zövq alır.

Yeniyetmə yaşlarında olanda Keyt elektron poçtdan istifadə 
etməyi öyrənmək üçün yazılı fəaliyyət cədvəlindən istifadə et-
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mişdi (bax. Şəkil 11-3). Rəhbər cədvəli ona qısa mesajlar yazma-
ğı öyrətdi: bu cədvəldəki maddələr onu bir salam, açılış şərhi və 
ya sual yazmağa, bir və ya daha çox fəaliyyət haqqında məlumat 
verməyə, yekun şərh və adını yazaraq bitirməyə təşviq etdi. Artıq 
Keyt dostları və ailəsi ilə ünsiyyət qurması üçün ətraflı cədvəllərə 
ehtiyac duymur – əsas cədvəlindəki giriş hissə onu elektron poçtu 
ilə əlaqələndirir. O, xalası və əmiləri, universitetdə oxuyan bacıları 
və yaşıdları ilə yazışır. Fəaliyyət cədvəlləri ona həyatı boyunca da-
vam edəcək qarşılıqlı əlaqə imkanları yaratdı.

İşdə Fəaliyyət Cədvəlləri
Motivasiya Sistemləri
Gəncləri iş dünyasına hazırlamaq digər şeylərlə birlikdə onla-

ra pula dəyər verməyi öyrətmək deməkdir. Qəpik və kağız pul-
lar təqdim edən simvol sistemləri bu məqsədə çatmağa kömək 
edə bilər. Maaşlarımızı səbirsizliklə gözləyirik, çünki onlar ərzaq 
məhsulları, mənzil, geyim kimi dəyərli əşyalar almağımıza və tə-
tilə getməyimizə imkan yaradır. Eyni ilə bir panoya əlavə olunmuş 
qəpiklər autizmli gənclər üçün dəyər qazanır, çünki qəpikləri se-
vilən qidalar və fəaliyyətlərə dəyişdirmək mümkündür. İnsanlar 
qəpikləri saymağı öyrəndikdən sonra onları dəyərləndirdikləri 
digər mükafatları almaq üçün istifadə olunan manatlara dəyiş-
dirə bilərlər. Bu prosedurlar yalnız insanlara pula dəyər verməyi 
öyrətmir, eyni zamanda, gücləndiricilər gecikdiriləndə də işləri 
ilə məşğul olmalarına kömək edir.



| 121Autizmli Uşaqlar Üçün Fəaliyyət Cədvəlləri

Şəkil 11-3. Keytin E-poçtdan Istifadə Cədvəli

 _ 1. Safari-yə klik et
 _ 2. www.comcast.net saytına get
 _ 3. İstifadəçi adına klik et
 _ 4. Kate_5732 yaz
 _ 5. Şifrəyə klik et
 _ 6. Sentyabr yaz
 _ 7. Daxil ol-a klik et
 _ 8. Mail-ə klik et
 _ 9. İnbx-a klik et
 _ 10. Gələnlər qutusuna klik et
 _ 11. Şəxsin adına klik et
 _ 12. E-poçtu oxu
 _ 13. Cavab ver-ə klik et
 _ 14. Məktub yaz 
 _ 15. Yazını yoxla
 _ 16. Çıxış et
 _ 17. Safari-dən çıx

Əksər məşğulluq vəziyyətində pul mükafatları (maaşlar) yal-
nız həftələrlə işlədikdən sonra verilir, lakin autizmli böyüklərin 
əksəriyyəti gecikmənin aradan qaldırılmasına kömək edən ara 
mükafatlara ehtiyac duyur. Bu mükafatlar mümkün qədər gözə 
çarpmamalıdır. Bəzilərinin dəmir pul simvollarına ehtiyac duy-
malarına baxmayaraq, bu simvollar şəkilli cədvəlin səhifələrinə 
yerləşdirilə və şəkillərin əlaqəli olduğu bacarıqlar tamamlan-
dıqdan sonra çıxarılıb cədvəlin qapağına yapışdırıla bilər. Təbii 
ki, gənc şəxs bacarığı tamamlayanda və ya yanlış etdikdə özünə 
simvol verərsə: valideynləri, müəllimi və ya iş məşqçisi simvolu 
geri almalıdır.

Bəzi autizmli şəxslər sol cibində müəyyən sayda qəpik daşıyır, 
hər tapşırığı yerinə yetirdikdən sonra bir qəpiyi soldan götürərək 
sağ cibə qoyurlar. Bütün qəpikləri sağ cibə qoyulduqdan sonra 
onları mükafatla dəyişdirirlər. Digər insanlar qolfçuların taxdığı 
kimi bilək sayğaclarından istifadə edirlər; bir tapşırıq yerinə yeti-
rildikdə sayğac irəli saydırılır və müəyyən bir rəqəm göstərdikdə 
ballar mükafatla dəyişdirilir. Bəziləri isə ciblərində daşıdıqları bir 



122 | Autizmli Uşaqlar Üçün Fəaliyyət Cədvəlləri

karta “tamamlandı” işarəsi atır. Bu da hədəflənən xallara çatmaz-
dan əvvəl uzun gecikmələrə dözmələrinə yardımcı olur və sosial 
mühitlərdə daha az diqqət çəkən möhkəmləndirmə sistemlərini 
istifadə etmələrinə şərait yaradır.

İş Yerində Seçimlər
Autizmli gənc işçilər də bizim kimi iş yerləri və gündəlik iş 

planlarına dair seçim etmə imkanlarına sahib olmalıdırlar; fəaliy-
yət cədvəlləri bu baxımdan çox faydalıdır (McClannahan, MacDuff 
və Krantz, 2002).

Culio (Julio)
Gənc ikən Culio söz işlətmə və məlumat daxil etmə tapşırıq-

larını yerinə yetirməyi, sənədləri işləməyi, alaq otlarını və malç 
çiçək yataqlarını hazırlamağı, verandaları və səkiləri süpürməyi 
təklif edən yazılı cədvəllərdən istifadə etməyi öyrənmişdi. Sonra 
ona hansı tapşırıqları edəcəyi ilə bağlı seçimlər verildi. O, klavia-
tura bacarıqları əla olmasına və işləyərkən nadir hallarda səhv-
lərə yol verməsinə baxmayaraq, bu tapşırıqlar kompüter işindən 
daha çox vaxt tələb etsə də, davamlı olaraq əl əməyi ilə əlaqəli 
açıq tapşırıqları seçdi. Julio iş maraqlarını ifadə etmək üçün ki-
fayət qədər ünsiyyət bacarığına sahib olmasa da, vəzifə seçimləri 
iş seçimini olduqca aydınlaşdırdı. Bir neçə ildir ki, təsərrüfatda 
işləyir və işini bəyəndiyini söyləyir.

Heri (Harry)
Oteldə təmizlikçi işləyən Heri şəkilli fəaliyyət cədvəlindən is-

tifadə edir. Otel otağının təmizlənməsi ilə əlaqəli bir çox işin şəkli 
fotoalbom kimi iPod touch-a yükləndi. Herinin iş məşqçisi şəkillə-
ri çəkib smartfona yükləməzdən əvvəl Heri işi necə edəcəyini özü 
öyrəndi; sonra müvafiq evdə işləmə bacarıqlarını öyrənmək üçün 
əl rəhbərliyindən və işarəni azaltma prosedurundan istifadə etdi. 
Heri təcrübəli bir cədvəl izləyicisi olduğu üçün yeni tapşırıqlar 
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üzərində tez bir zamanda meyar bacarıqlarına nail oldu. Otağı 
təmizlədikdən sonra bu dəfə işini yoxlamaq üçün yenidən şəklə 
baxır və sonra son qəpiyi sol cibindən sağ cibinə qoyur. Daha son-
ra əlindəki smartfonda bir video oyunu seçir və qonşu otağı tə-
mizləməyə başlamazdan əvvəl qısa müddət oyun oynayır. Bir çox 
müasir smartfonlarda çoxlu şəkilli fəaliyyət cədvəlləri ilə yanaşı, 
boş vaxtlarda istifadə ediləcək tətbiqlər də mövcuddur.

İş Cədvəli və Fasilə Vaxtı
Kris (Chris) yazılı cədvəlinə baxmaq üçün smartfondan istifa-

də edir; asanlıqla əsas cədvəlindən alt cədvəllərinə keçə bilir. Di-
jital bir çek qeydiyyatı rolunu oynayan qələmdən də istifadə edib 
görüşü yadına salamağı və ya fasilə verməsini xatırladan çoxsaylı 
həyəcan siqnallarını proqramlaşdırmaq üçün saat xüsusiyyətin-
dən istifadə etməyi öyrənir.

Autizmli bir çox işçi üçün fasilə vermək öyrədilməsi gərəkən 
bir bacarıqdır. Mükəmməl cədvəl izləyiciləri olsalar da, bir kafedə 
və ya nahar otağında sakit oturmaq və ya iş yoldaşları ilə söhbət 
etmək onlara çətin gələ bilər. Şəkilli və ya yazılı fəaliyyət cədvəllə-
ri bu çatışmazlıqlarını aradan qaldırır. Məsələn, Corcun (George) 
danışıq bacarıqları məhdud idi. Ona görə də əvvəlcə boş bir ma-
sada fasilə verməyi öyrəndi. Yazılı cədvəlinə aşağıdakı tapşırıqlar 
daxil idi: jurnal almaq; pəhriz sodası almaq; nahar otağına get-
mək; insanlara “salam” vermək; masaya oturmaq; on dəqiqə üçün 
qol saatı taymerini təyin etmək; jurnala baxmaq; taymer çalanda 
yenidən işə geri qayıtmaq. Corcun iş məşqçisi onu gizli şəkildə 
müşahidə etdi və daha sonra fasilədə heç bir stereotip və ya uy-
ğun olmayan bir davranış sərgiləmədiyi üçün ona sevdiyi bir atış-
dırmalığı verdi. Ancaq problemli davranışlar müşahidə olunarsa, 
iş məşqçisi sürətlə nahar otağına girər, Corcun masasına yaxınla-
şar və sakitcə “Fasilə bitdi, işə qayıdaq” – deyərdi. Tezliklə, Corc 
fasilə cədvəlinə yiyələndi və artıq nahar otağında daha bacarıqlı 
görünürdü. 
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Ari (Ari) və Ceyn (Jane) eyni şirkət-
də işləyir və işçi yeməkxanasında bir-
likdə nahar edirlər. Əvvəllər onlar hər 
biri yazılı mövzu siyahısını masaya 
gətirirdilər; iş məşqçisi tərəfindən 
hazırlanan bu siyahılar nahar vaxtı 
onların söhbətlərinə rəhbərlik edirdi. 
İndi iş məşqçisi sosial qarşılıqlı əlaqə-
ni göstərmək üçün cib telefonlarında 
qeyd tətbiqlərinə yazılı mövzu siyahı-
ları daxil edir. Ceyn və Ari arabir cib 
telefonlarına baxır, kafedəki digər bir 
çox gənc yetkin kimi görünürlər.

İşdə Problemin Həlli
Adi iş öhdəliklərini yerinə yetirməkdə bacarıqlı olsalar da, au-

tizmli yetkinlər gözlənilməz problemlər ortaya çıxdıqda çıxılmaz 
vəziyyətə gələ bilərlər. Problem həlletmə cədvəlləri autizmli iş-
çilər gözlənilməz bir şeylə qarşılaşdıqda onlara seçim təmin edir.

Çarlz (Charles) investisiya şirkətində sənədləşmə işlərini ye-
rinə yetirən katib olaraq işə götürülür. Məsləhətçiləri üçün sənəd-
lər alır və sənədləri təyin olunmuş yerlərinə geri qaytarır. İşə bir 
neçə ay öncə başladı və demək olar ki, faylları yerləşdirərkən heç 
səhv etməməsinə baxmayaraq, bəzən həll edə bilmədiyi problem-
lərlə qarşılaşırdı. Məsələn, ondan istənilən fayl yerində olmayan-
da və ya sənədin faylı kabindəki adla uyğun gəlmədikdə).

Bu problemlər fəaliyyət cədvəlləri ilə həll edilə bilər. Çarlzın iş 
dəftəri hissələrə bölünmüşdü və hər hissədə yazılı cədvəl var idi. 
Fasilələr üçün bir cədvəl, kafedə nahar üçün bir cədvəl və prob-
lemin həlli ilə bağlı bir neçə bölmə vardı. Məsələn, dəftərin bir 
bölməsi “Bir faylı tapa bilmirəm” etiketlidir. Bu hissədəki qeydlərə 
aşağıdakılar daxildir: Yenidən faylı axtarın; Nəzarətçinizdən so-
ruşun: “Kimsə faylı istifadə edir?”; Nəzarətçi “Bəli” və ya “Xeyr” – 
dedi? (“Bəli” və ya “Xeyir” dairələyin); “Bəli” olaraq dai rə  lədinizsə, 

(Şəkil 11-4) Söz işləmə tapşırığını 
yerinə yetirdikdən sonra Kris smart-
fonda cədvəlini yoxlayır.
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işinizə davam edin; “Xeyir” dairələdi-
nizsə, iş məşqçinizi axtarın. 

Problem həlletmə cədvəlləri fay-
dalı iş bacarıqlarını öyrədir, eyni za-
manda, bir çox gənc işçiyə müstəqil-
lik əldə etməyə kömək edir. Viktorun 
iş nəzarətçisi ikinci bir dil olaraq 
ingilis dilində danışırdı və Viktor iş 
tapşırıqları verildikdə bəzən onu 
başa düşə bilmirdi. Yazılı cədvəli ona 
nəzakətlə bu problemə aydınlıq gə-
tirilməsini istəməkdə kömək etdi; 
yenə də başa düşmədikdə cədvəli 
ona iş məşqçisini çağırmağı və rəh-
bərlə danışmasını təklif etdi. Müva-
fiq məlumatları aldıqdan sonra iş məşqçisi rəhbərə təşəkkür etdi 
və Viktora iş tapşırıqlarını verdi. 

Bəzən, hətta autizmli ən ixtisaslı işçilər belə davamlı işlərini 
təhlükə altına qoyan davranış problemləri sərgiləyə bilirlər. Bu 
zaman problem həlletmə cədvəlləri iş itkisinin qarşısını ala bilər. 
Məsələn, Encela (Angela) uzun müddətdir ki, qəzəb nümayiş et-
dirirdi. Təsirli tədris proseduru  bu davranışının sıxlığını azaltdı, 
ancaq məlumat daxiletmə ilə əlaqədar bir işə başlayanda bəzən 
ağlayır ya da işində xəyal qırıqlığına uğrayanda (məsələn, qəhvə 
fasiləsi gecikəndə, məsləhətçisi birdən-birə geri bildirim verdik-
də ya da nahar yeməyini unudanda) çox yüksək səslə danışırdı. 
Encelanın iş məşqçisi ona özü ilə bağlı özəl olan xəyal qırıqlıqları-
nı izah etməsinə kömək edə biləcək bir problem həlletmə cədvəli 
izləməyi öyrətdi. Cədvəli onu masasından ayrılması, birbaşa qa-
dınlar ayaqyoluna getməsi, tualetə oturması, saatı qurması, səs-
siz olana qədər lazım olarsa saatı başa alması və masasına geri 
qayıtması üçün yönləndirdi. Cədvəli işini itirməsinə əngəl oldu və 
bu çalışdığı şirkətdə təqdir edildi.

(Şəkil 11-5) Fayllar itdikdə Çarlz 
problem həlletmə cədvəlindən is-
tifadə edir.
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Fəaliyyət cədvəlləri autizmli yetkin şəxslərin məşğulluğunun 
davamlılığını və sosial iş mühitlərində uğur qazana bilmələrini tə-
min edir. Yüksək dərəcədə inkişaf əlilliyi olan işçilərin günlük nə-
zarətə ehtiyacı olarkən, daha qarışıq işlər görən digər işçilərin iki 
gündə bir və ya həftədə iki dəfə ziyarətə ehtiyacı ola bilər.

İctimai Məkanlarda Fəaliyyət Cədvəlləri
Fəaliyyət cədvəlləri autizmli yeniyetmələr və böyüklər üçün 

onların cəmiyyətə inteqrasiyasının təşviqində əvəzsiz ola bilər 
(Rehfeldt, 2002). Məsələn, yazılı və ya şəkilli fəaliyyət cədvəlləri 
bir çox yetişkinin cib telefonlarını istifadə etməyi öyrənməsinə 
kömək etdi. Bu da onlara cəmiyyət içərisində problemlə qarşılaş-
dıqları zaman təhlükəsizlikləri üçün bir təminat rolunu oynadı. 
İş məşqçisi avtomobili ilə bağlı problem yaşayarsa və işə kecikə-
cəksə bu barədə autizmi olan işçiyə xəbər verə və onun cədvə-
lində etdiyi dəyişikliyi izah edə bilər. Autizmli gənc işdə olarkən 
xəstələnərsə, onu işdən evə aparmaq üçün kiməsə zəng edə bilər. 
Toplu nəqliyyatdan istifadə edən şəxs vaxt qrafikində problemlə 
qarşılaşsa, səhv qatar və ya avtobusa minib yolunu itirərsə və ya 
tanımadığı bir şəxs ona yaxınlaşarsa, mobil telefonlar bu vəziy-
yətdə çox faydalı ola bilər. Cib telefonu istifadə etməyi öyrənmək  
autizmli insanların təhlükəsizliyinə əsas töhfə verir. 

Nisbətən böyük yaşlı uşaqlar və gənclər alış-veriş etməyi öy-
rənmək üçün fəaliyyət cədvəllərindən istifadə edirlər (bax. Şəkil 
11-6). Bu cədvəllər daha sonra baqqal və geyim alış-verişini də 
öyrətmək üçün genişləndirilir. Cədvəllər insanlara restoranlarda 
sifariş verməyi öyrətməkdə də faydalıdır. Çox vaxt ilk növbədə se-
çimlərin az olduğu və bəxşiş verilməyən “fast-food” müəssisələrin-
də sifariş verməyi öyrənirlər; daha sonra genişləndirilmiş menyu 
təklif edən restoranlarda sifariş verməyi öyrənirlər. Yaxşı qurul-
muş bir cədvəl insanlara sifariş vermə, çek tələb etmə və ödəməni 
öyrətməklə yanaşı, nəzakətli olmağı, “xahiş edirəm” və “təşəkkür 
edirəm” deməyi və yemək gətirilənə qədər gözləməyi öyrədir. 
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Avtomatik bankomatdan (ATM) istifadə də fəaliyyət cədvəlləri 
vasitəsilə öyrədilir. Gənc işçilərin maaşlarına dəyər vermələrini 
təmin etmək baxımından maaşlarını əldə etdikdən sonra gerçək-
ləşdirə biləcəkləri sosial mühitlərə (məsələn, kinoya getmək, id-
man tədbirinə və ya əyləncə parkına getmək) getmələrini planla-
maları üçün onlara kömək edirik.

Fəaliyyət cədvəlləri insanlara satış avtomatlarından istifadə 
etməyi, ipuçlarını hesablamağı, çek dəftərlərini düzəltməyi, ça-
madan yığmağı və çamaşırxananı istifadə etməyi öyrətməkdə də 
faydalıdır (McClannahan, MacDuff və Krantz, 2009).

Fəaliyyət Cədvəlləri və Tapşırıq Analizləri
Tapşırıq təhlili aparmaq bacarıqları düzgün yerinə yetir-

mək üçün zəruri olan xüsusi cavablara və ya addımlara ayırmaq 
deməkdir (Reid və Green, 2005). Fəaliyyət cədvəlləri tapşırıq 
analizlərinə əsaslanır – tapşırıq analizi nə qədər yaxşı olarsa, cəd-
vəl də bir o qədər yaxşı olacaq. 

Şəkil 11-6. Satınalmalar üçün Yazılı Fəaliyyət Planı

 _ 1. Pulqabı alın.
 _ 2. Pulqabına pul üçün baxın.
 _ 3. Kiməsə “_____ almaq istəyirəm. 

       Kifayət qədər pulum varmı?” – deyin.
 _ 4. Pulqabını cibinizə və ya çantaya qoyun.
 _ 5. Mağazaya gedin və əşyanı seçin.
 _ 6. Kassa aparatı tapın.
 _ 7. Sırada gözləyin.
 _ 8. Əşyanı kassa masasının üzərinə qoyun.
 _ 9. Pulqabını götürün.
 _ 10. Kassirə pulu verin.
 _ 11. Pulun qalığını gözləyin.
 _ 12. Pulun qalığını götürün.
 _ 13. Pulun qalığını cibinizə, pulqabınıza və ya çantanıza qoyun.
 _ 14. “Təşəkkür edirəm” – deyin.
 _ 15. Əşyanı götürün və mağazadan çıxın.s
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Bəzi tapşırıqların təhlili uzun (məsələn, otel otağının təmiz-
lənməsi kimi), bəzilərinin isə olduqca qısadır. Məsələn, poçt al-
maq üçün tapşırıq təhlili yalnız beş addımdan ibarət ola bilər:

1. Poçt qutusuna gedin;
2. Bütün poçtu qutudan çıxarın;
3. Poçtu evə gətirin;
4. Poçtu zaldakı masanın üstünə qoyun və
5. Bir ailə üzvünə “poçtu aldım” – deyin.
Bu tapşırığın təhlili yazılı və ya şəkilli fəaliyyət cədvəli yarat-

maq üçün istifadə edilə bilər. Şəkilli cədvəl yaratmaq istəyiriksə 
şagird poçt qutusuna gedərkən, qutudan poçtu götürərkən, əlin-
də onlarla evə qayıdarkən, poçtları zaldakı masanın üzərinə qo-
yarkən və ailəsi ilə əlaqə qurarkən şəkillərini çəkməliyik. 

Nəticədə fəaliyyət cədvəllərini fərdiləşdirmək üçün tapşırıq 
analizlərindən istifadə etmək vacibdir. Kiminsə “poçtu evə gətir-
mək” ifadəsi yazılan işarəyə və ya evə qayıtdığını göstərən şək-
lə ehtiyacı olmaya bilər. Ancaq bu göstəriş olmadan başqa birisi 
cədvələ əməl etməyə davam edə bilməz. Bir yetkin üçün “Brovni” 
keksinin reseptinə addımlar əlavə etmək vacibdir (ağ rəngli ölçmə 
fincanı alın, süd alın, şəffaf rəngli ölçmə fincanına süd tökün, südü 
qaba qoyun), amma başqa bir insan reseptin daha şərti hissələrinə 
cavab verməyi öyrənmiş ola bilər (1 stəkan süd əlavə edin).

Tapşırıq analizlərinin bəzi komponentlərini şəkillərdə göstər-
mək çətindir. Bir insanın azı dişlərini fırçalamasına yardım edəcək 
fəaliyyət cədvəli yaratmaq üçün diş fırçalama bacarıqlarını analiz  
etmək istəyə bilərik, ancaq hədəf olunan cavabları göstərəcək şə-
killəri çəkmək demək olar ki, mümkün deyil. Bundan əlavə, şəkilli 
fəaliyyət cədvəllərindən istifadə edən insanlar tez-tez sağ və sol 
ya da yuxarı və aşağı kimi anlayışları başa düşmürlər. Xoşbəxt-
likdən əksər hallarda, əl rəhbərliyi və işarə azaltma prosedurları 
insanlara əvvəllər müvafiq davranışları göstərməyən şəkillərə və 
ya sözlərə cavab verməyi öyrədir.



| 129Autizmli Uşaqlar Üçün Fəaliyyət Cədvəlləri

Tapşırıq analizləri izlənilən cədvəldəki səhvlərin qarşısını ala 
və ya təşviq edə bilər. Keytin e-poçt proqramındakı bəzi əsas kom -
ponentlərdən birini yerinə yetirməməsi (bax. Şəkil 11-3) onun 
dostları və ailə üzvləri ilə ünsiyyətə davam etməsini çətin və ziy-
yətə sala bilər. Bir fəaliyyət cədvəlinə lazımsız komponentlə rin 
əla və edilməsi cədvəli izləməmək vərdişi yarada bilər. Əvvəlcədən 
öyrəndikləri üçün addımları yerinə yetirmədilər. Ancaq hələ alın-
mamış cavabların əskikliyi ümumiyyətlə, səhvlərlə nəticə lə nir.

Bu səbəbdən valideynlər, təlimçilər, iş məşqçiləri hədəf ba-
carıqların ünsürlərini həqiqətən yerinə yetirib, qeyd edərək ba-
carıq analizləri etməlidirlər. Məsələn, fəaliyyət cədvəlini hazır-
lamazdan əvvəl ana küftə ətini hazır etməli və oğlunun bu işdə 
müvəffəq olmasına lazım ola biləcək bütün addımları yazmalıdır. 
İş məşqçisi otel və hamam otağını özü təmizləməli, lazımi addım-
ları yazmalı və daha sonra tapşırıq analizini istifadə edərək au-
tizmli ev qulluqçusu üçün fəaliyyət cədvəlini fərdiləşdirməlidir. 
Ata bu cədvəlləri hazırlamazdan əvvəl özü bilyard oynamalı və 
daha sonra tapşırıq təhlili aparmalıdır. Təlimatçılar insanlara id-
man avadanlıqlarından istifadə etməyi öyrətməzdən əvvəl hədəf 
tapşırıqlarını yerinə yetirməli və qeyd etməli, fəaliyyət cədvəllə-
rini fərdiləşdirməlidirlər; dırnaqları kəsmək; həb qəbul etmək; 
ya da məscid, məbəd və ya kilsədə iştirak etmək də bura aiddir.

Bacarıq analizlərindən istifadə edərkən və cədvəlləri fərdiləş-
dirərkən bir neçə tədris prosedurundan sonra yetkinin cədvəllə-
rində cavab ünsürləri yer almasa da, bəzi cavabları tamamlamala-
rını gözləyirik. Bu onların cədvəllərində ustalaşdıqlarını göstərən 
bir işarədir. Ancaq cədvəllərə ehtiyacları olmadıqda onları istifa-
də etmələrini istəmərik. Bunun üçün onların cədvəllərini yeni-
dən gözdən keçirir və daha ehtiyac duymadıqları şəkil və yazılı 
işarələri cədvəllərindən çıxarırıq. Əgər yaxşı göz qoyub, nəzarət 
edib çox da ehtiyac duyulmayan şəkilləri və yazıları çıxararsaq, 
bir çox fəaliyyət cədvəli ən sonda ümumi fəaliyyət cədvəlində gö-
rünən tək bir söz və ya bir neçə sözə qədər azaldıla bilər (məsələn, 
“iş üçün hazırlan”, “axşam yeməyini hazırla” və ya “mail göndər”).  
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12. 
Fəaliyyət Cədvəlləri: Bir Inkişaf Platforması

Cədvəllər yalnız təcrid olunmuş fəaliyyətlər üçün yalnız bir 
neçə şəraitdə və ya yalnız məhdud bir müddət üçün istifadə edil-
dikdə təsirli olmur. Hər gün müntəzəm olaraq istifadə olunarsa, 
autizmli insanlara həyatlarının bütün istiqamətlərini təşkil et-
məyə kömək edən bir çərçivə təklif olunar. Ömür boyu cədvəllər 
davamlı nişan, tapşırığın tamamlanması, uyğun seçimlər etmək, 
fəaliyyətlərin sıralanması və nəzarət olmadan bir çox vəzifələrin 
icrası kimi əsas bacarıqları öyrədir. Fəaliyyət cədvəlləri statik de-
yil, axıcı olmalıdır – forma və spesifika da dəyişməli və şagirdlə 
birlikdə böyüməlidir. 

Fəaliyyət Cədvəlləri Məşğuliyyəti Artırır
ABŞ-da və digər ölkələrdə inkişaf etməsinə kömək etdiyimiz 

müdaxilə proqramlarında qeydiyyata alınan hər autizmli uşaq və 
ya yetkin fəaliyyət cədvəlindən istifadə edir və bu şəxslərin fəa-
liyyət cədvəlləri ilə uyğun şəkildə məşğulolma faizi çox yüksəkdir. 
Yeddi müdaxilə proqramının hamısında məlumatlar göstərir ki, 
autizmli şəxslər orta hesabla 80–100% arasında planlanan fəa-
liyyətlərlə məşğuldurlar. Bu məşğulluq səviyyələri ümumi mək-
təb siniflərində və tipik uşaqlar üçün olan qayğı mərkəzlərində 
aşkarlanan göstəricilərdən daha yüksəkdir. Bir çox tədqiqat fəa-
liyyət cədvəllərinin tapşırıqda davranışı artırdığı göstərilir (bax: 
Anderson, Sherman, Sheldon, & McAdam, 1997; Bryan & Gast, 
2000; Krantz, MacDuff, & McClannahan, 1993; MacDuff, Krantz, & 
McClannahan, 1993; və Watanabe & Sturmey, 2003).
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Fəaliyyət Cədvəlləri Problemli 
Davranışları Azaldır
Hamımız gündəlik proqramımızı əvvəlcədən planlaşdıqmağı 

sevirik. Hansı iclasların və ya görüşlərin təyin olunduğunu, son 
tarixlərin olub-olmadığını və hansı ailə üzvlərinin axşam yemə-
yində evdə olacağını bilmək işlərimizi asanlaşdırır. Eyni şey au-
tizmli bir çox uşaq üçün də keçərlidir. Uşağın fəaliyyət cədvəli 
günün hadisələrini əks etdirdikdə və həyatı daha proqnozlaşdı-
rılmış hala gətirəndə pozucu davranışlar getdikcə azalır. Məsələn, 
Maylsın (Miles) valideynləri açıq hava fəaliyyətlərindən əvvəl 
onun tez-tez qəzəbləndiyini bildirdilər. Lakin şəkilli fəaliyyət cəd-
vəli, velosiped sürmək və ya avtomobil gəzintisi kimi fəaliyyətin 
mahiyyətini təsvir etdikdə qəzəblənmənin qarşısı alındı (Krantz, 
MacDuff, & McClannahan, 1993) .

Bəzən pozucu davranış uşaqların hələ planlaşdırılmayan vaxt-
larını doldurmaq üçün lazımi bacarıqlara yiyələnməməsi səbə-
bindən baş verir. Tədqiqatlar göstərir ki, autizmli məktəb yaşılı 
üç uşağın çətin fəaliyyət davranışı oyun fəaliyyətinin təqvim pla-
nını izləməyi öyrəndikdən sonra azalmışdır (Machalicek, Shog-
ren, Lang, Rispoli, O›Reilly, Franco, & Sigafoos, 2009). 

Uşaqlar (autizmli olan və olmayan) oyaq vaxtlarını “heç nə 
etmədən” keçirmirlər. Onlar məşğuldurlar. Öyrətdiyimiz baca-
rıqlardan istifadə edir, təlimatlara cavab verir və əlavə bacarıqlar 
inkişaf etdirirlər. Anlaşılmaz olan vəziyyətdə də çox vaxt istən-
məyən davranışlar sərgiləyirlər. Hələ planlanlaşdırılmamış vaxtı 
idarə etməyi öyrənməyən tipik məktəbəqədər uşaqlar öz qarda-
şını vura, valideyninin dostu qonaq gəldikdə diqqət çəkmək üçün 
bəzi davranışlar sərgiləyə və ya televiziya vaxtının bitdiyini söylə-
dikdə əsəbiləşə bilər. Vaxt planlanlaşdırmayanda autizmli uşaqlar 
çox çətinlik çəkirlər. Lakin onların istənilməyən hərəkət və cavab-
ları stereotip və xəsarətverici ola bilər. Fəaliyyət cədvəllərindən 
istifadə etməyi öyrənmək uşaqların vaxtlarını təşkil etmələrinə 
və gündəmi bilmələrinə kömək edir. Əlavə olaraq, tədris prose-
durları (xüsusilə əllə rəhbərlik) getdikcə daha çox arta biləcək 
problemli davranışların qarşısını alır və ya azaldır.
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Fəaliyyət Cədvəlləri Gənclərə
Öyrənməyi Öyrədir
Autizmli uşaqlar bir çox fərqli yollarla öyrənməyi öyrənmə-

lidirlər: diskret sınaq təlimindən; təsadüfi tədrisdən; televiziya-
dan; kompüterdən; video lentə alınan modellərdən; valideyn-
lərdən, müəllimlərdən və yaşıdlarından; şəkilli, eşitmə və mətn 
işarələrindən (Krantz, 2000). Fəaliyyət cədvəlləri valideynlərə və 
müəllimlərə planlaşdırma və gənclərin yeni bacarıqlarını inkişaf 
etdirməyə kömək edən bir çox müxtəlif elmi əsaslı prosedurları 
daxil etməyə kömək edən bir çərçivə təmin edir. Məsələn, mək-
təbəqədər bir uşağın sözləri təqlid etməyi öyrənməsinə kömək 
etmək üçün diskret sınaq təlimatı cədvələ daxil edilə bilər. Fəa-
liyyət cədvəlində onun və müəlliminin kiçik bir masada üz-üzə 
oturduğu şəkli göstərilir; şəklə əlavə edilmiş düymə ilə işləyən bir 
səs yazıcı “danış” ssenarisini oynayır. Uşaq şəkil və səs qeyd ciha-
zını cədvəlindən çıxarır, müəllimə yaxınlaşır və istiqamətləndiri-
lir, mesajı oxutmaq üçün düyməni basır və sonra “danış” sözünə 
yaxınlaşır. Müəlliminin cavabı “Səninlə danışmaq əyləncəlidir!” 
olur və ona bir simvol verir. Sonra şifahi bir təqlid seansı keçirir.

Eyni ilə təlimatçı autizmli qızın kömək istəməyi öyrənməsinə 
yardım etmək üçün təsadüfi bir tədris proseduru daxil edə bilər. 
İlk dərs olaraq, qızın sevimli atışdırmalıqları (gummy bears və 
Ritz Bits) şəffaf qablara qoyulur. Qabların şəkli çəkilir və bu şəkil-
lər fəaliyyət cədvəlində üst-üstə düşür. Qız bu şəkillərdən birinin 
olduğu səhifəyə çatdıqda qabı rəfdən alır, ancaq aça bilmir. Müəl-
lim yaxınlaşır və “De: “Zəhmət olmasa, mənə kömək edin” – de-
yir”. Qız cavab verir, müəllim şagirdin cavabının doğru olduğunu 
təsdiqləyir (“Yaxşı, dedin, “mənə kömək et’’) və qapağı götürür və 
qızın sevdiyi atışdırmalığı ona ver.

Başqa bir nümunədə minimal oyun bacarığı olan gənc bir qız 
səhifəni çevirir və kukla paltarının şəklini, oyuncaq ütü və ütü 
masasını göstərir. Səhifədən bir səs yazıcı çıxarır, müəlliminə 
yaxınlaşır, düyməni basır və indi “Ütüləmə vaxtı” ssenarisini de-
yir. Müəllim “kuklanın paltarlarını ütüləyə bilərsiniz” – deyir və 
onlar TV və DVD pleyer ilə oyuncaq ütü və ütü masası olan oyun 
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sahəsinə keçirlər. Müəllim oyuncaqlarla oynayan bir video ssena-
ri oxudur və qız motor və şifahi cavabları təqlid edir; özünü ütü 
kimi göstərir və “ütü istidir” və “Bu paltar çox gözəldir” kimi sse-
nariləri təqlid edir.

Müxtəlif təlim məqsədlərini həll edən bir çox araşdırılmış mü-
daxilə prosedurları mövcuddur. Fəaliyyət cədvəllərinə onların 
hamısı daxil ola bilər.

Fəaliyyət Cədvəlləri Müstəqilliyi 
Təşviq Edir
Təcrübəli cədvəl istifadəçiləri olan gənclər böyüklərdən nə 

edəcəklərini söyləmələrini gözləmirlər; növbəti fəaliyyətləri 
müəyyənləşdirir və uyğun olduqda valideynlərə, müəllimlərə, 
yaşıdlarına və ya qardaşlarına “Yazma zamanı gəldi”, “İşimi yox-
laya bilərsən?” və ya “Atış atmaq istəyirsən?” kimi suallarla müra-
ciət edirlər. Lazımi materialları götürür, fəaliyyətləri tamamlayır 
və heç bir şey söyləmədən kənara qoyurlar. Əgər işarə azaltma 
prosedurları düzgün və sistemli şəkildə istifadə olunarsa, əvvəl-
lər mənimsənilmiş bacarıqları davamlı nəzarət olmadan yerinə 
yetirirlər. Aşağıda fəaliyyət cədvəllərinin autizmli uşaqlar üçün 
müstəqilliyin artmasına səbəb ola biləcəyi bir neçə nümunə var.

Səkkiz yaşılı uşaq fəaliyyət cədvəlinin səhifəsini çevirir və 
sinfindəki kompüterin şəklini tapır. Kompüteri açır, klaviaturada 
yazmağı öyrənmə tətbiqini, sonra öz məlumat faylını açır, klavia-
turada yazma praktikası edir, dərsini tamamlayır, işini yadda 
saxlayır və cədvəlinə geri qayıdır. Əllə idarəetmə və işarəni geri 
çəkmə bu cavab zəncirini yardım almadan tamamlamağı öyrən-
məsinə dəstək olur. 

On iki yaşılı uşaq yazılı fəaliyyət cədvəlində tamamladığı fəa-
liyyətə “tamamlandı” işarəsi atdı, cədvəlindəki bir sonrakı fəa-
liyyəti kart (Uno) oynamaq idi. Kartları tapdığı yerdən götürdü, 
balaca qardaşının televizor izlədiyi zala getdi və “Gəl kart (uno) 
oynayaq” – dedi. Mətbəxdən gizlincə onu izləyən anası kart oy-
nayarkən “Kart oynayarkən popkorn yemək istəyərsiniz?” – deyə 
səsləndi.
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Yeniyetmə bir uşağın məktəb sonrası yazılı fəaliyyət cədvəli 
“Kirli paltar səbətini boşalt” yazırdı. Bu fəaliyyəti edərkən səhvən 
səbətə dəydi və içindəkilər töküldü. Uşaq diqqətli bir şəkildə bü-
tün tökülənləri toplayır və fəaliyyətə davam edir. 

Fəaliyyət Cədvəlləri Ümumiləşdirmə Bacarığını
Təbliğ Edir
Fəaliyyət cədvəlləri əllə yönləndirmə və azalan işarə sırası ilə 

öyrədiləndə şəkilli və yazılı işarələrin ümumiləşdirməyə səbəb ol-
duğunu göstərən bir çox dəlil var. Cədvəl izləmə bacarıqları fərqli 
şəkil sıralamalarına və yeni bacarıqlara transfer olur; insanlara-
rası, mühitlərarası (məsələn, məktəbdən evə) və bacarıqlararası 
xüsusiyyətləri ümumiləşdirir.

Altı ay çəkən araşdırmada 12–17 yaş arası autizmli səkkiz uşa-
ğın ümumiləşdirmə bacarıqlarını qiymətləndirdik. Uşaqların stan-
dart test balları ağır və orta dərəcədə əlillikdən təsirləndiklərini 
göstərdi və hamısı cədvələ uyğun təcrübələrə sahib idi. Təd qiqat 
müddətində həyata keçirilən hər bir iş proqramı üçün iki ön sı-
naq keçirildi (birincisi, fəaliyyət cədvəli olmadan, ikincisi, fəaliy-
yət cədvəli ilə). İlk sınaq zamanı məşqçi başlanğıc təlimatı verdi 
(məsələn, “Xahiş edirəm kartof salatı hazırla” və ya “Xahiş edirəm 
güzgünü və çanağı sil”) və sonra heç bir işarə vermədi. Fəaliyyət 
cədvəllərinin istifadə olunduğu 32 proqramdan 30-da (94 %) 
tələbələrin əvvəlcədən qiymətləndirmə nəticələri aktivlik cədvəl-
lərinin istifadə edilmədiyi zamandan daha yüksək idi. Həmçinin,  
3 %-ə qarşı 70 % daha çox bacarıq düzgün tamamlanmışdı.

Fəaliyyət Cədvəlləri Gənclərə Bizim İstifadə 
Etdiyimiz İşarələrdən İstifadə Etməyə Kömək Edir
İyirmi ildən çoxdur ki, autizmli insanlara (balacalar, məktəb 

yaşındakı uşaqlar və böyüklər) fəaliyyət cədvəllərindən istifadə 
etməyi öyrənməyə kömək etmişik və bu bacarıqlara yiyələnə bil-
məyən bir insanla hələ tanış olmamışıq. Bacarıq əldəetmə bəzilə-
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ri üçün digərlərinə nisbətən daha uzun çəkir; bəzi şagirdlər oxu 
vərdişlərini inkişaf etdirmir və yetkin yaşlarında şəkilli fəaliyyət 
cədvəllərindən istifadə etməyə davam edirlər. Digərləri isə sonda 
mənimlə eyni ajandalardan istifadə edirlər. Cədvəllərə riayət et-
məyi öyrənməkdən hamı faydalanır. 

Cədvəllər uzun müddət eyni qaldıqda insanlar minimal irə-
liləyiş əldə edirlər. Yeni bacarıqları inkişaf etdikcə cədvəllərini 
düzəltsək və yenidən dizayn etsək onlar daha çox irəliləyiş əldə 
edərlər. Mümkün qədər qısa müddət ərzində bir uşağın cədvəlin-
dəki dörd və ya beş şəkil yenidən sıralanmalı və sonra fərqli şəkil-
lər əlavə edilməlidir. Cədvəldəki fəaliyyətlərin sayı artırılmalı və 
müxtəlif seçimlər təqdim olunmalıdır. İzlənilən cədvəldə verilən 
maddi mükafatlar tədricən cədvəlin sonunda dəyişdirilə bilən 
simvol mükafatları ilə əvəz edilməlidir. 

Cədvəlinə əlavə edilməzdən əvvəl bəzi sözlər diskret sınama 
ilə tədris prosesində öyrədilməli olsa da, oxumağı bacaranlar ya-
zılı “Ediləcəklər siyahıları”nın istifadəsinə keçməlidirlər. Sonra 
uşaqlar özləri siyahılarındakı etməli olduqları fəaliyyətləri sırala-
mağa başlamalıdırlar. Cədvəllər sistemli şəkildə genişləndirilmə-
lidir ki, məktəbdə, evdə və sosial yerlərdə daha uzun müddət isti-
fadə edilsin. Başlanğıcda bir çox şəkildən ibarət olan bacarıqlara 
yiyələndikdən sonra, şəkillər yalnız bir və ya bir neçəsi qalana 
qədər azaldılmalıdır (məsələn, səhər yeməyi şəkli və ya “otağını 
təmizlə” yazılı söz). Bir çox şagird üçün görüləcək işlərin siyahı-
ları şəkilli və ya yazılı məsləhətlər verə bilən smartfonlarla əvəz 
olunmalıdır. Uşaqların bir çoxu bizim kimi cib telefonlarından və 
smartfonlardan istifadə edə və ya bəziləri kimi hələ də əl yazısı ilə 
hazırlanan siyahıları istifadə etməyə davam edə bilər. 

Daha yaxşı bir dünyada əlillər həmişə ləyaqət və bərabər təhsil 
istəyirlər. Təəssüf ki, bugünkü dünyada onlar bəzən qərəz, ayrı- 
seçkilik və sosial narazılıqla qarşılaşırlar. Başqaları tərəfindən is-
tifadə edilənlərə bənzər mütəşəkkil sistemlərdən və işarələrdən 
istifadə etməyi öyrənmək, onları öz işlərinin ustaları və cəmiyyə-
tin dəyərli üzvləri kimi görməyə kömək edə bilər.
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13. Problem Həlletmə

Giriş
Autizmli gənclərin fəaliyyət cədvəllərindən istifadə etmələrini 

öyrənmələrinə kömək edən bir çox valideyn və müəllim bu yolda 
bəzi çətinliklər olduğunu bildirirlər. Müəllim tələbkar ola bilər və 
bu, həmişə asanlıqla özünü təsdiqləmir. Bu fəsildə tez-tez ortaya 
çıxan bəzi sual və narahatlıqlar müzakirə olunur, tədris zamanı 
bəzən qarşıya çıxan problemlərin həlli ilə bağlı təkliflər verilir.

O cədvəldən sıxılmış kimi görünür
Nə biz, nə də autizmli uşaqlar ağır iş görməyi sevmirik. An-

caq mənimsədikcə bacarıqlarımızı istifadə edib özümüzü nüma-
yiş etdirməyi xoşlayırıq. Uşaqların oyuncaqlarla oynamaqdan, 
rəsm çəkməkdən və hesabat verməkdən, yemək hazırlamaqdan 
və başqaları ilə qarşılıqlı əlaqələrə başlamaqdan həzz almaları-
nı istəyiriksə, təcrübələr üçün kifayət qədər imkanlar yaratmalı-
yıq. Uşağınız hələ mənimsəmədiyi fəaliyyətlərlə maraqlanmırsa, 
dəqiqlik meyarı yerinə yetirilənə qədər əllə rəhbərlikdən istifadə 
edin. Müvafiq səriştələrin inkişafından sonra o, onsuz da çətin və 
ya maraqlı olmayan fəaliyyətlərdən birini seçə bilər.

Hər hansı bir öyrənmə problemi qeyd edildikdə verdiyimiz 
mükafatları nəzərdən keçirmək və artıq maraqlı olmayanlarını 
yeni qidalar, oyuncaqlar, oyunlar və ya ictimai fəaliyyətlərlə əvəz 
etmək lazımdır. Uşağınız öz simvollarını qarğıdalı cipsi ilə dəyiş-
dirirsə, başqa bir yeməyi sınayın. Tədbirlər cədvəlinə levitasiya 
daxildirsə, bu tədbiri “dostunu silkələ” və ya “başıaşağı asıl” oyu-
nu ilə əvəz etməyi düşünün. Fəsil 6-da izah edildiyi kimi, fəaliyyət 
cədvəlindəki hadisələrin sırasını dəyişdirmək və ya yeni fəaliy-
yətlər əlavə etmək üçün çox gözləməyin.

Cədvəlini yerinə yetirərkən səslər çıxarır və ya 
motor stereotipi ilə məşğul olur
Tədris cədvəlinin izlənilməsinin səbəblərindən biri də uşağı-

nızın səsli və ya motor stereotipinə uyğun olmayan yeni bacarıq-
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lara yiyələnməsinə kömək etməkdir. Zümzümə edirsə, eyni səsi 
təkrarlayırsa və ya bir söz, ya da cümləni təkrar-təkrar deyirsə, 
tipik uşaqların iş və oyun fəaliyyətləri zamanı nadir hallarda sus-
duqlarını unutmayın. Öyrətməyə davam edin, ancaq təkrarlanan 
davranışı nümayiş etdirərkən atışdırmalıqlar, simvollar və ya di-
gər xüsusi mükafatlar verməməyə xüsusilə diqqət yetirin. 

Uşağınız əl çırpma, barmaq oynatma, əllə əlaqəli sallanma və 
ya digər stereotip motor davranışlarla məşğul olmağa çalışırsa, 
bu davranışın qarşısını almaq üçün əllə rəhbərliyə qayıdın. Ste-
reotip motor davranışları, adətən, əvvəlcədən təxmin edilə bilən 
(məsələn, birinci uşaq parlaq şəkilli kartları hər dəfə alanda ste-
reotipik bir baş döndürmə hərəkəti edə, ikinci uşaq musiqili bir 
oyuncağı hər dəfə hərəkət etdirdikdə əllərini çırpa, üçüncü uşaq 
fəaliyyət cədvəlindəki bir səhifəni hər dəfə çevirməzdən əvvəl 
və ya sonra barmaqları ilə oynaya bilər) davranışlardır. Stereo-
tip davranışların başlanğıcını təxmin edə, bunun qarşısını almaq 
üçün əl rəhbərliyindən istifadə edə bilərsiniz. Görüş alanından 
geri çəkilməyə keçdikdən sonra yenidən ortaya çıxarsa, bunu 
geri çəkilməyə erkən başladığınızın göstəricisi kimi qəbul edin 
və mərhələli rəhbərliyə qayıdın. Fəaliyyəti olmayan motor reak-
siyalarını təxmin etmək və qarşısını almaq mümkün deyilsə, on-
ları cəld tərpənərək əngəlləyə bilərsiniz, beləliklə, bunları etməsi 
üçün ona az bir zaman vermiş olursunuz.

Ona cədvəlindən istifadə etməyi öyrətdiyimiz
zaman bəzən əsəbiləşir
Uşağınız əsəbiləşərkən fəaliyyət cədvəlindən bir şeylər öy-

rənməsi çətinləşir. Yəqin ki, siz bu əsəbin uşağınızın öyrənmək-
də olduğu yeni bir cavab zəncirinin bir parçası olması kimi riski 
gözə almaq istəməzsiniz; bu vəziyyətdə ən yaxşı üsul fəaliyyət 
cədvəlinə o nöqtədə ara verib, belə əsəbi olduğu zaman hər dəfə 
nə edirsinizsə, eynisini etməlisiniz (məsələn, sakitləşənə və sizi 
dinləyənə qədər onu otağındakı yüksək bir stola və ya pilləkənin 
son pilləsinə oturtmaq kimi).
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Əgər tez-tez əsəbiləşmə halı yaşanırsa, fəaliyyət cədvəlinə 
yer  ləşdirdiyiniz mükafatları yenidən gözdən keçirin və uşağınız 
fəa liyyətləri başdan sona müvəffəqiyyətlə yerinə yetirdikdə ona 
ver diyiniz simvolların, atışdırmalıqları və ya xüsusən xoşladığı 
fəa liyyətlərin tezliyini artırmağı düşünün. Ancaq əsəbi olması-
nın fəaliyyət cədvəlini izləməsini əngəlləyən bir durum olduğu-
na dair yanlış bir şeyi ona öyrətməyə diqqət edin; əsəbi keçdikdə 
fəaliyyət cədvəlinə yenidən başlayın.

Fəaliyyət cədvəlləri uşaqların oyaq qaldığı müddətcə tətbiq 
olunduqda daha çox təsirli olur. Əgər uşaqlardan beş fəaliyyətdən 
ibarət olan bir cədvəli izləmələri istənilir və ancaq günün geri qa-
lan digər zamanlarında ailəsi bir neçə xahiş edir, stereotipik dav-
ranışlar sərgiləməsinə izin verirsə, böyük ehtimalla ondan cədvəl 
izləməsi istənildikdə problemli davranışlar sərgiləyəcəkdir. Bən-
zər şəkildə; uşağın gündə iki saat diskret sınaqlarla tədris prose-
durları varsa, bu tədris prosedurları boyunca hər doğru reaksiya 
üçün mükafatlandırılmalı və mükafat almazdan əvvəl bir neçə 
cədvəl izləmə bacarığını (məsələn, bir pazlı yerindən götürüb 
tamamlasa və onu yerinə qoyarsa) yerinə yetirməli olduğu üçün 
müqavimət göstərə bilər. Digər fəaliyyətləri mükafatlandırmaq 
qədər cədvəl izləmə bacarıqlarını da mükafatlandırmaq vacibdir.

Uşaq qazanmazdan əvvəl qəpikləri 
(ya da simvolları) götürür
Uşaqlar özlərinə aid olmayan şeyləri ala bilməyəcəklərini öy -

rənməlidirlər. Simvol mükafatlarından istifadə etmək uşağını-
za başqalarının hörmətini qazanmasına kömək edəcək bu vacib 
prinsipi öyrətməyin bir yoludur. Uşağınızın hələ qazanılmamış 
pul, atışdırmalıq və ya digər mükafatlardan götürməsinin qarşısı-
nı almaq üçün əl rəhbərliyindən istifadə edin. Ancaq onun işarəsi-
ni almasına mane ola bilməyəcəyiniz qədər sürətli cavab verərsə, 
dərhal simvolu götürün. Bu davranış davam edərsə, yalnız ələ ke-
çirdiyi simvolu bərpa etməyə deyil, bir neçə əlavə qəpik pul və ya 
stikeri çıxartmağa, son atışdırmalıq və ya xüsusi fəaliyyəti satın al-
maq üçün ona lazım olan simvol sayını verməməyi qərarlaşdırın.
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Təsadüfi deyil ki, uşaqlar mərhələli rəhbərlik və ya görüş ala-
nından geri çəkilmə zamanı verilən nişanları valideynləri fiziki 
yaxınlıqlarını kölgələməyə və ya azaltmağa başladıqda “oğurla-
mağa” çalışırlar. Bu, ən azından müvəqqəti olaraq əvvəlki işarə 
vermə proseduruna qayıtmaq üçün bir siqnaldır. İstiqamətləri bir 
daha işarələri geri çəkməyə başladığınızda uşağınızın davranışı 
sizə işarə geriçəkmə prosedurlarına davam edib-etməyəcəyinizi 
izah edəcəkdir.

Oğlum cədvəlindən istifadə etməyi öyrəndi, amma 
mən onunla birlikdə otaqda qalmalı oluram
Fəsil 6-da qeyd edildiyi kimi (Yeni Problemlər, Tanınmış Həl-

lər), yetkinlərin yaxınlığının azalması, bəlkə də uşağın həqiqi 
müstəqilliyə qovuşmasındakı ən çətin addımdır. Bir çox uşaq va-
lideynlər və ya müəllimlər olmadığı təqdirdə əvvəllər mənimsə-
dikləri fəaliyyətlərlə məşğul olmağı öyrənməzdən əvvəl bir neçə 
fərqli cədvələ əməl etməyi öyrənirlər.

Bir neçə cədvəl öyrəndikdən sonra siz otaqdan çıxdıqda uşağı-
nız müvəffəq olmursa, öyrənə biləcəyiniz bir neçə strategiya var. 
Oxumaq, çamaşırları qatlamaq və ya başqa bir ailə üzvü ilə ün-
siyyət qurmaq kimi başqa tipli fəaliyyətlə məşğul olarkən yaxın-
lığınızı azaltmağa çalışın. Lazım gələrsə, işarə verməyə başlamaq 
üçün performansını gizli şəkildə izləməyə davam edin. Bu göz-
ləmləriniz doğru zamanda olmamış ola bilər.

Həmçinin, əgər danışa bilirsə, fəaliyyət cədvəlinə daha çox, 
xüsusilə çalışmanı bitirməyə yönəlik tapşırıqlar və sosial əlaqə 
tapşırıqları da əlavə edə bilərsiniz. Uşağınız fəaliyyət cədvəlin-
dəki hər bir fəaliyyəti tamamlayandan sonra ona bu barədə sizə 
məlumat verməsini öyrədin (məsələn, “pazlı bitirdim” və ya “pen-
dirli krakerlər hazırladım”), müstəqil formada bitirdiyi tapşırıqla-
rın qarşılığında onu tərifləyin və mükafatlandırın (əgər fəaliyyəti 
işarə alaraq tamamladısa tərifləməyin və mükafatlandırmayın). 
Sizə məlumat verməyin vaxtı gəldikdə, mərhələli olaraq oradan 
uzaqlaşın, beləliklə, sonda sizi başqa otaqda tapmaq üçün gələcək.
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Son olaraq, uşağınızın görüş əhatəsindən bəlirli bir vaxtda 
bir neçə saniyəlik uzaqlaşın və geri qayıtmağınızı yoxluğunuzda 
məşğul olduğu fəaliyyətin qarşılığında onu mükafatlandıra bilə-
cəyiniz şəkildə zamanlayın. Sonra ona görünmədiyiniz saniyələ-
rin müddətini tədricən artırın.

Təbii ki, bəzi fəaliyyət cədvəlləri valideynlərin iştirakı ilə ye-
rinə yetiriləcək şəkildə dizayn edilib. Bəzi uşaqların fəaliyyət cəd-
vəllərində “Atadan ev tapşırığını yoxlamasını istə”, “Anaya söhbət 
vaxtının gəldiyini de” və ya “Arifmetika üçün yardım istə” kimi 
işarələr mövcuddur. Bu tip fəaliyyət zəncirləri əlavə tədris üçün 
fürsətlər yaradır (Valideyn əl yazısı tapşırığı üzərinə fikir bildir-
məyi, tələffüz üzərinə olan diskret sınaqlarla tədrisi təklif edə  və 
ya uşağın toplamanın incəliklərini əzbərləməsinə yardımcı olmaq 
üçün fləş kartlar göstərə bilər).

Övladınızın cədvəli onun ev tapşırıqlarını nəzərdən keçirmə-
yinizi və danışma qa biliyyətinə kömək etməyinizi axtırlaıdrsa, 
siz bu tapşırıqların yerinə yetirilməsində uşağınızı məsul tutaraq 
müstəqilliyi ni inkişaf etdirə bilərsiniz. Uşağınıza əşyaları yerinə 
qaytarmaq vax tı gəldiyini söyləmək əvəzinə, fəaliyyətin bitdiyini 
göstərin (mə sələn, “Ev tapşırıqlarını bitirdin” və ya “Kartlarla işi-
miz bitdi”). 

Fəaliyyət cədvəlini övladımla etmək üçün həmişə 
evdə ola bilmirəm. Fəaliyyət cədvəlini dəyişə bilərəm?
Bəzilərimiz proqram dəyişikliklərini asan, bəzilərimiz daha 

çətin qəbul edirik. Bu səbəbdən də bir qədər anlayışlı olmalıyıq. 
İşimizdəki dəyişikliklər, ailə üzvlərinin vəzifələrindəki dəyişiklik-
lər və gözlənilməz hadisələr çox vaxt məsuliyyətlərimizi pozma-
ğa və planlarımızı nəzərdən keçirməyimizə səbəb olur. Uşağınıza 
fəaliyyət cədvəlindən istifadə etməyi öyrətdiyiniz zaman, adi də-
yişikliklərə dözüm göstərməyi də öyrədə bilərsiniz.

Lazım gəldikdə uşağınızın şəklini və ya yazılı fəaliyyət cədvəli-
ni qısaltmaqdan çəkinməyin. Bəzi tapşırıqlar edəcəksinizsə və ya 
digər uşağınızı dərsdən sonra bir tədbirə aparacaqsınızsa, fəaliy-
yət cədvəlindən bir neçə səhifəni çıxarın və avtomobilə mindiyini 
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göstərən fəaliyyətlə əvəzləyin. Fəaliyyətləri yenidən sıraladığınız 
zaman bir çox fəaliyyət cədvəlini mənimsəmişsinizsə, bu fəaliy-
yət cədvəlinə yeni fəaliyyətlər əlavə etməkdən çəkinməyin, çünki 
bu, digər öhdəliklərinizi yerinə yetirməyə kömək edəcəkdir.

Cədvəl dəyişikliklərini təxmin edə bilsəniz, vaxtından əvvəl 
şəkilli və ya yazılı işarələr hazırlayın, gündəlik rejimləriniz imkan 
verdiyi zaman sınaq üçün fürsətlər yaradın. Məsələn, qatarda və 
ya avtobus dayanacağında valideyn ilə görüşmək, bir qardaşını 
futbol məşqinə aparmaq, ticarət mərkəzinə, həkimə və ya nənə-
nin evinə getmək, televizora baxmaq, duş almaq və ya yatmaq şə-
killərini əlavə edin.

Fəaliyyət cədvəli, sadəcə, bir vasitədir. Qızınızın təhsili və ailə-
də iştirakının digər aspektləri barədə qərar verdiyiniz kimi, qızı-
nızın gündəlik cədvəli ilə də bağlı davamlı qərarlar verin.

O qədər məşğulam ki, hər gün onun cədvəlini 
qurmağa vaxt tapa bilmirəm
Autizmli uşağın valideynlərindən biri olaraq, gündəlik həyatın 

tələblərini həll etməyə kömək edən bir çox mübarizə bacarıqları 
öyrənmisiniz. Oğlunuza fəaliyyət cədvəlindən istifadə etməyi öy-
rətmək əvvəlcə bu tələbləri artırır, amma nəticədə sizin üçün bir 
az sərbəstlik yaradır. İş və oyun mühitinin dizaynına bir qədər əv-
vəlcədən diqqət yetirmək bu mükafatları qazanmağınıza kömək 
edəcəkdir. Fəsil 3-də uşaqların müstəqilliyinə kömək edən mate-
rialların tənzimlənməsindən bəhs edilir.

Yaxşı dizayn edilmiş bir öyrənmə mühiti nəzərə alınaraq, övla-
dınıza yalnız bir fəaliyyət cədvəlindən istifadə etməyi deyil, həm 
də əşyalarına görə məsuliyyət daşımağı da öyrədə bilərsiniz. İş 
və oyun materialları üçün müəyyən bir yer varsa, tədris prose-
durları ona əşyaları qoymağa imkan verəcəkdir. Yeni bir cədvələ 
başladığınızda şəkillərdə göstərilməyən və ya mətndə işlənmə-
miş bir neçə “əlavə” fəaliyyəti yerinə yetirməsi üçün ona rəhbər-
lik etməkdən çəkinməyin. Legolardan bir model qurursa, alətləri 
yerinə qoymazdan əvvəl düzəltdiyi modeli söküb hissələrini qu-
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tusuna yerləşdirməsi üçün ona rəhbərlik edin. Kağızı qayçı ilə kə-
sirsə, kağız parçalarını götürüb zibil qutusuna atmasına rəhbərlik 
edin. Pudinq hazırlayırsa, işini bitirdikdən sonra stolun üstünü 
təmizləməyi və qabları qabyuyan maşına qoymağı öyrədin.

Fəaliyyət cədvəlləri uşağın performansını qiymətləndirməyə 
imkan verəcək tədris metodlarından istifadə etdiyimiz zaman fay-
dalı nəticələr verir; başqa sözlə, uşağın məqsədyönlü fəaliyyətləri 
dəqiq yerinə yetirməsini təmin edəcək tədris metodlarından isti-
fadə etdikdə faydalı nəticələr yaranır. Beləliklə, zəif performansla 
razılaşmaq və ya sonradan işi təkrarlamaq məcburiyyətində qal-
mırlar. Küftə hazırlamaq yalnız başqalarına iş əlavə olmayacaqsa, 
ləzzətli və ailənin şam yeməyinə faydalı olduğu üçün funksional 
bacarıq hesab edilir. Xalça təmizlik fəaliyyətinin sonunda təmizlə-
nibsə, yalnız o zaman xalçaları süpürgə ilə təmizləmək faydalı bir 
iş hesab olunur. Bir fəaliyyət cədvəlindən istifadə etməyi öyrən-
mək kiçik uşağın öz cədvəlini və avadanlığını idarə edə biləcəyi 
təqdirdə faydalıdır. Bütün bu vacib nəticələr əvvəllər təsvir olu-
nan tədris metodlarından istifadə etməklə əldə edilir.

Fəaliyyət cədvəlinin övladımın sosial təcridinə 
səbəb olmasından narahatam
Fəaliyyət cədvəlindən istifadə edən bəzi yetkinlik yaşına çat-

mayan şəxslər planlı fəaliyyətlərə üstünlük vermiş kimi görü-
nürlər, hətta ətraflarındakı insanlara da məhəl qoymurlar. Bizim 
kimi, uşaqların çoxu kompüter istifadə etmək, kitablara və ya jur-
nallara baxmaq və ya oxmaq, əlavə iş vərəqlərini tamamlamaq, 
bişirmək kimi sosial olmayan işləri edərkən kəsintiyə uğramaq 
istəməzlər. Ancaq uşağınız ictimai fəaliyyətlər zamanı özünü təc-
rid etməyə çalışırsa (məsələn, sizinlə söhbət edərkən və ya onu 
qıdıqlayarkən sizə baxmaqdan çəkinir), fəaliyyət cədvəlinə daha 
çox ictimai fəaliyyət əlavə edə,  yalnız sizinlə qarşılıqlı əlaqədə 
olduqda və başqalarına baxdıqda mükafat verə bilərsiniz. Daha 
əvvəl də qeyd edildiyi kimi, sosial qarşılıqlı təsir autizmli uşaqla-
rın ən böyük çatışmazlığıdır; sonda güclü mükafatlarla birdən çox 
sınaq imkanı sosial bacarıqların inkişafına kömək edir.
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Əslində yaxşı təşkil olunmuş fəaliyyət cədvəlləri sosial təcridi 
azaldır. Fəaliyyət cədvəllərində “terapiya otağı” tələb olunmama-
lıdır – bütün ev və bağ, məktəb, avtomobil və sosial mühit – təhsil 
mühitidir. Uşaq böyüklərin nəzarəti olmadan cədvəli izləyə bil-
mirsə, uşağı müəyyən bir yerdə oturdurun (bu döşək də ola bilər) 
və ona oyun cədvəlindən istifadə etməyi öyrədin. Bu döşəkçəni 
ailəsi televizor seyr edərkən salona, ləvazimatları yığdığı otağa; 
çamaşırları qatlayarkən paltar otağına (laundry room); ziyarətə 
gedərkən nənənin evinə aparın. Gündəlik fəaliyyətlərinə paralel 
olan fəaliyyət cədvəli təşkil edin. Ona nahar hazırlayarkən süfrəni 
açmaq və məktəbə öz yeməyini hazırlamaq üçün cədvəllərdən is-
tifadə etməyi öyrədin. Qardaşı ev tapşırığını yerinə yetirərkən bir 
cədvəl düzəldin və qardaşı ilə qarşılıqlı əlaqədə olmasına yönəlt-
mək üçün cədvələ işarələr yerləşdirin.

Uşağım həmişə əl rəhbərliyi istəyir. 
İşarələri necə geri çəkə bilərəm?
Bir çox uşaq, bəlkə də, valideynlərinin onları sosial bir dün-

yaya cəlb etmək səyləri səbəbilə fiziki təmasdan zövq alır. Həm-
çinin, bəzi uşaqlar yetkin şəxslərin işarələrindən asılı olmağı öy-
rəndikləri üçün əl ilə idarə olunmağı sevirlər. (bax. Fəsil 4. Niyə 
əllə idarə olunmadan istifadə olunur?). Uşağınız işarələr təklif 
etməyinizi gözləyirsə, onunla fiziki təmasınızı artırın. Qıdıqlama, 
güləşmə və qucaqlaşmağı fəaliyyət cədvəlinə həm fəaliyyət ola-
raq, həm də fəaliyyət cədvəlinin sonunda qazanılan mükafat kimi 
daxil edə bilərsiniz. İstiqamətləri gözləyərkən bu fəaliyyətlərdən 
ən az bir neçəsini təklif edin və uğurlu olduqda tez-tez və uzun-
müddətli fiziki təmasda olun.

Məktəbəqədər yaşlı uşağım fəaliyyət cədvəlində 
səhifələri açmaqda çətinlik çəkir
Səhifələri açmaq üçün lazımi bacarığına sahib olmazdan əv-

vəl uşağın fəaliyyət cədvəlini izləmə qabiliyyətini inkişaf etdir-
məsi və müvəqqəti alternativlər hazırlaması olduqca normaldır. 
Bəzi uşaqlar hər səhifənin sağ tərəfində yerləşdirilmiş böyük 
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çıxıntılardan istifadə etməyi öyrənirlər; bu çıxıntılar hər dəfə sə-
hifəni çevirməyə imkan verir. Digərləri, hər səhifənin altına cırt-
cırt qoşduğumuz zaman səhifələri açmağı bacarır. Bu, səhifələri 
bir-birindən ayıraraq tək bir səhifəni anlamalarına kömək edir.

Övladım hələ şəkil-obyekt uyğunlaşdırma 
bacarıqlarına sahib deyil. Mən nə etməliyəm?
Şəkil-obyekt uyğunlaşdırmasını öyrənmək bəzən böyük bir 

maneə olur. Bilirik ki, bu cür uşaqlar bu bacarığı yalnız bir neçə 
illik tədrisdən sonra əldə edə bilirlər. Bu müddət ərzində bu prob-
lemi bir kənara qoyduq və uşaqların uyğunlaşma bacarıqlarına 
diqqət yetirib, fəaliyyət cədvəlindən istifadə etmələrini öyrət-
məyə kömək etdik. Uşaq şəkillərlə uyğunlaşa bilirsə, fəaliyyət 
cədvəlinə bir şəkil və eyni şəkildən də birini əlaqədar materiallar 
qutusuna qoyun. Hərfləri və ya rəqəmləri bilərsə, onları (hərfləri 
və ya rəqəmləri) xüsusi oyuncaqlar və ya öyrənmə fəaliyyətlə-
ri səbətinə uyğun məktublar və ya rəqəmlərlə birlikdə fəaliyyət 
cədvəlinə qoyun. Uşaq hələ ikiölçülü stimulları bilmirsə, ancaq 
cisimləri uyğunlaşdıra bilirsə, obyektləri fəaliyyət cədvəlindəki 
səhifəyə və qutulara yerləşdirin. Məsələn, kitabına həqiqi bir pazl 
parçası qoyun və eyni pazl parçasını tapmaca qutusunun üstünə 
yerləşdirin. Ayaqyoluna nə vaxt gedəcəyini və ya üçtəkərli velosi-
ped sürməyi oyuncaq ayaqyolundan və aktivlik cədvəlinə yapışdı-
rılan velosipedlərdən öyrənən kiçik uşaqlar tanıyırıq. Təsvir ob-
yekti assosiasiyası üzərində işləməyə davam edin; bu bacarıqlar 
müstəqilliyə mühüm töhfələr verir.

İşarə verməzdən əvvəl nə qədər gözləməliyəm?
Bu dilemma qarşısında çox çətinlik çəkirik. İşarəni çox tez ver-

sək, uşağın bir işi təkbaşına yerinə yetirməkdən zövq almasına 
mane ola bilərik. İşarəni çox gec təqdim etsək; uşaq təkrar-təkrar 
bir səhvə yol verə bilər. İşarəni vaxtında təqdim etmək hər biri-
mizin əvvəlki müşahidələrimizə əsasən verəcəyimiz bir qərardır. 
Uşaq tapşırığı müstəqil şəkildə yerinə yetirirsə, çox güman ki, on-
on beş saniyəlik fasilə versə də, yenə də yerinə yetirəcəkdir. İcra 
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edilməsi çətin bir bacarıqdırsa (ümumiyyətlə, kiminsə köməyə 
ehtiyacı olur), uşaq nə etdiyini unutmadan və ya uyğun olmayan 
bir davranışa girməzdən əvvəl işarə verilməlidir. Uşağın hazırkı 
performansı işarənin nə vaxt veriləcəyinin ən yaxşı göstəricisidir.

Ken (Ken)
Keni üç yaşından tanıyırıq və autizm onun diaqnozlarından 

yalnız biridir. Ciddi inkişaf qüsurları, tez-tez arzuolunmaz yan 
təsirlər yaradan kriz nəzarət dərmanları içmək məcburiyyətin-
də olduğu uzun müddətdir davam edən sağlamlıq problemləri 
var. Artıq o qırx yaşındadır; bu texnologiyanın istifadəyə verildiyi 
zaman o, on altı yaşına qədər şəkilli fəaliyyət cədvəlinə əməl et-
məyi öyrənməmişdi, amma bu texnologiya onun həyatında əhə-
miyyətli bir dəyişiklik etdi. Gündəlik cədvəli ona şəxsi gigiyena 
tapşırıqlarını yerinə yetirmək, süfrəni düzəltmək və otağını tə-
mizləmək kimi ev işlərində kömək etmək və asudə vaxtını necə 
seçməyi məsləhət görür. İş yerində cədvəli ona avtomobil sənaye-
sində istifadə olunan hissələri saymağa və qablaşdırmağa, fasilə 
vaxtını necə keçirəcəyinə dair müxtəlif seçimlər arasından seçim 
etməsinə kömək edir. Kenin cədvəlinə sosial qarşılıqlı əlaqələr 
daxil edilmişdir. Söz ehtiyatı məhdud olsa da, həvəslə başqala-
rına yaxınlaşıb istirahət günləri, yaxınlarını ziyarət etmək və ya 
sevimli restoranlara getmək planlarını müzakirə edə bilir. O çox 
xoş və məhsuldardır və biz onunla söhbətlərimizi gözləyirik. Xoş-
bəxtliyini ölçə bilməsək də, o xoşbəxt kimi görünür.
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Əlavə A       İlkin Bacarıqlar Məlumat Formaları 

_____________üçün İlkin Bacarıqlar Məlumat Formaları
Fürsət Taprşırıq Tarix/Zaman Tarix/Zaman Tarix/Zaman

Şəkli Arxa Planda 
Müəyyənləş dirmək

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Doğru cavabların 
sayı

Fürsət Taprşırıq Tarix/Zaman Tarix/Zaman Tarix/Zaman

Oxşar Obyektləri 
Uyğunlaşdırmaq

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Doğru cavabların 
sayı



148 | Autizmli Uşaqlar Üçün Fəaliyyət Cədvəlləri

Fürsət Taprşırıq Tarix/Zaman Tarix/Zaman Tarix/Zaman

Şəkil-Obyekt Uyğun-
laşdırma Bacarıqları

1

2

3

4

5

Doğru cavabların 
sayı
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Əlavə B       Düymə ilə aktivləşdirilmiş səs yazıcılar

Bu miniatür səsyazıcı cihazlar aşağıdakı ünvanlardan sifariş edilə bilər:

ARGUS Media LLC
90 Shetland Road
Fairfield, CT 06824
203-254-3503; 203-254-3581 (fax)
Və ya
Alexander’s Shoppe
www.teachwithsound.com

Çap zamanı “Mini-Mes wer” 6,20 dollar (1 ədəd) və “Voice-Overs”  
6,50 dollar (1 ədəd) idi.
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Əlavə C       Səsli Kart Oxuyucular

Kalifon (Califone) kartoxuyucu cihazlarından sifariş vermək olar:
Cousins Video
420 W. Prospect Street 
Painesville, OH 44077
800-256-5977; 440-354-0651 (faks)
info@cousinsvideo.com
www.cousinsvideo.com

Nəşr olunduğu zaman kartoxuyucu modeli 2010AV 173,80 dollara  
siyahıya alındı və 100 boş kart 32,60 dollar olaraq dəyərləndirildi.
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Əlavə D       İzləmə Cədvəli Məlumat Formaları 

Müşahidəçi
Tarix

Fəaliyyət Kitab açır/
səhifəni açır

Xallar/
baxışlar

Əldə edir Tamamlayır Kənara qoyur

Tamamlandı

Doğru tamamlanan komponentlərin sayı:

Komponentlərin ümumi sayı:

Doğru tamamlanan komponentlərin faizi:
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Müşahidəçi
Tarix

Fəaliyyət Kitab açır/
səhifəni açır

Xallar/
baxışlar

Əldə edir Tamamlayır Kənara qoyur

Tamamlandı

Doğru tamamlanan komponentlərin sayı:

Komponentlərin ümumi sayı:

Doğru tamamlanan komponentlərin faizi:
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Yazıçılar
Fəlsəfə elmləri doktoru Lynn E. McClannahan və Patricia J. 

Krantz 1975-ci ildən bu yana Prinston Uşaq İnkişafı İnstitutunun 
İdarəedici direktoru vəzifəsində çalışmışlar. 

Beynəlxalq və milli səviyyədə tanınan bu institut ABŞ-da au-
tizmli şəxslərin icma əsaslı tətbiqi davranış analizi modeli ilə təh-
sil aldığı ilk proqramdır. 

Fəlsəfə elmləri doktoru McClannahan və Krantz autizm təhsilinə 
kömək edən bir çox mütəxəssisə dərs və məsləhət verir. Onların 
bir çox elmi nəşrləri və kitabları, Avstraliya, Fransa, İngiltərə, 
Yunanıstan, Norveç, Rusiya və Türkiyədə autizm təhsilinə bey-
nəlxalq töhfələri vardır. 

Tədqiqatları dil inkişafı, sosial qarşılıqlı əlaqə bacarıqları, 
kadr hazırlığı və təlim proqramlarının qiymətləndirilməsinə 
yönəlmişdir. 
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